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राजा प्रस्, पूणबेदपुरी 



भ्रीमन्नारायणीयम् 

नारायणमेटरपादप्रणीतम् 

कोणत्त ऊष्णवारियर् महाशयप्रणीतया 

ध(रुबोधिन्यास्ययः भ्यास्यया समेतम् 

कोणत्त् राङ्रवारिथर महाशयेन प्रकारितम् 

प्रथमं संस्करणम् 

११२ २/१९५७ 

पतेय; १००० [ मस्य दश रूप्यकाणि रू. १० 

मुद्रणापिकारः काट्कुखत् अच्युतवारियर् महाशयेन स्वायत्तीकृतः 

राजा प्रस्, पूणेषेदपुरी 

~
 



अवतारिका 

विजानन्ति हि विपश्चितः श्रीशङ्करमगवसूज्यपादानां, पर्यूरमिजनाना 
ˆ माचार्यभद्ञ्रतृणाम् , अन्येषामपि वहूनां बहुश्रुतानां महाकवीनान्च या खल 
जनयित, सेव कराती तत्तदुगुणसादश्यात्तस्सोद्रतामर्हतां श्रीमन्नारायण 

 भद्रपादानामपि प्रसवितीति। उत्तरे निरानचास्तीरे परिरसतः श्रीनावादेवाय 

तनाद्विदूरे स्थितवति भेस्पत्'रिति सुपरतीते मृसुरागारे ७३५ तमे कोक 
म्बाढ्दे भद्रपदा जनिमल्मन्त। तच्चागारं किन विच्छि्नसन्तानम् इदानी 
मविष्यते नाममलिण। भद्रपदिरेव स्वङृतस्य प्रक्रियासर्वस्वमिति सुप 
सिद्धस्य म्रन्थस्यान्ते, 

भूरखण्डे केरछाख्ये सरितमिह निल!स॒त्तरेणेव नावा- 

्षे्े गब्यूतिमलि पुनरुपरिनवग्रामनास्नि स्वधाम्नि। 

धर्िषठाद्धाटतन्तायखिरमतपरोमात्रदतद्विजन्दा- 

ज्ञातो नारायणाख्यो निरवह दतुं देवनारायणाज्ञाम् |' 

इ्यनेन पयेन स्यक्तमावेदितमात्मनो जन्मस्थानकुरादिकम्॥ 

'ीभांसादि स्वतातातिगममविकठं माधवाचार्यवर्या- 

त दामोदराख्यादपि पदपदवीमच्युताख्याद्कुषनद्रात्। ` 
तेषां कारूण्ययोगात् किमपि च क्वितामाप्नुवं करममेत- 

दूभूयात् कृष्णापेणे मे भवतु च सततं धीरधरेः कथायाम् ।' 

इति तक्छृतपदयान्तराद वगम्यते वेदेषु पदवाक्यप्रमाणविासु च सदुगुरुभ्य 

समुचिता शिक्षा तस्समासादीति। अताच्युताख्यादूवुधेन्द्रादिति सभ॑क्त्य 

तिशथमुत्कीतिताः पदपदवी विनेतार एव (वृकषण्डियूर् अच्युतपिषोरोरि) निमित्तता 

मवापुरघरेः श्रीहृष्णस्य कथायामासङ्गे भद्रपादकविताया इति हि स्म पुराविदः 

पराहुः। गुरूणा वातरोगेण निकाममवशतां नीतेन गुरुणा तेन रोगप्रशममीहता 



छविहिते कपेविपाकप्रायश्चित्ते श्रतिशचसरधर्मविदसौ शिष्य एव॒ निभरभक्तििरितो 

रोगपरतिमां प्रस्यगृहात्। दानसमनन्तरमेवामूटष्ाघो दाता, प्रतिगृहीता 
वातको च। गुरं कल्यतया सम्पन्नमवलोक्य सन्तुप्यन्नन्तेवासी परां कृता 

तामपिदे। विश्वात्मनः परमास्मनः करूगामेवासनो सेगनिद्रतौ परमौषधं 
वश्चित्य. चं सत्वरमेव स॒ कत्यवेदी पुण्यतमं प्रचेतसां तपोभूमिं गुरुपवन 
पुरं समासाद्य प्रप्य भगवच्चरणौ व्रती निषेवाश्चकरे। दिने दिने श्रीमद्धाग 
वताथेसंगरहस्वरूपाणां पानां दशकं निर्माय भक्तप्रवरोऽसौ हरिमस्तोषीचच। 
यवततु तादृशानां पानां संख्या सहसरोत्तरतां प्रपेदे, समभ्रोपि भागवतार्थस्तेषु 
यथक्रमं॑संगृदीतश्चामूत् ; तावदहो तस्म च्चुषोश्षयतामवाप किरं भगवान् 
पुण्डरीकाक्षः सन्त्यदशकस्यादिमेन, “अप्र पदयामि तेजो निविडतरकलाया 
वरीलोभनीधं पीयुपराष्ठावितोऽदम्' रव्यादिषेन भगवतस्साक्षात्कारं खल सानन्द 

भरं कविरपि स्म निदिशति। परममुलरसास्वादरोमाच्चिताङ्र्नारदायैर्पनिषस्सु , 

न्दरीमण्डरेश्चावीतं तारण्यारम्भरम्यदिग्यमङ्गरविग्रहं -हषीकेशं भक्त्यानन्दतरङ्धि | 

ताक्षो व्रिरोकयन् नूनं केशादारम्य पादान्तमनुक्रमेणामिष्टोति स्म च दशके 
ननिन। तथा भगवदनुग्रहपालीम्ते, तथा परमानन्दपीयूषा्ाविते च तस्मिन् 

-मक्तवरेण्ये कथं. पुनरवस्थातुमामयाः भ्रभवेयुः। समूरुनमूर्तिकायिकमानसं 
सकलातङ्कस्सचारिताथ्यै तदा किलावादीश्च-- 
| 

ष्टे रोगा मम यूयमेव सुदो वैनिस्पह्योऽयं जनः 
काव्यालङ्कृतितकको विदसभामध्येषु शेषु च| 

नो चेत् कृष्णपदारविन्दभजनं वैदरान्तचिन्तामपि 
त्यक्वा सवः ख इति भ्रमादहमहो याम्येव याम्यां पुरीम् ॥' इति॥ 

अन्तिमदशकम्यान्ते “आयुरारोग्यसोख्यम्' इति करिदिनतिर्देरोना 
वधायते, ७६२ तमस्य कोटम्बाब्दस्य वृधिके मासि २८ तमे दिने स्वातिङ्कष्ण 
चुदशीम्यां मिखिते रविवरि (१२--१२- १५८७ ^. 1.) स्तोलप्रन्थोऽयं 
समाति प्रप्त इति । उत्तमसाहिप्यसमुच्चयनायकायमाने, भक्तिरसामृतप्रस्यन्दि, 
भरीमद्धागवतक्षीरेदोद्धरृतनवनीत तच प्तवरलं विषयतया कतृतया च नारा 



111 . 

यणानुबन्धि नारायणीयमिति प्रथतेतराम् | महापण्डितैमहाकविमिश्च मेद्पादैः _ 

सन्द्युपहृतांनि सुर सरस्वत्या बहूनि शास्त्रसा हित्यनिवन्धनरतानि । # तानि सर्वा 

ण्यपि गाम्भीर्यसौन्दर्यादिमिस्स्स्वोचितमुणे विम् षितानि हादपहरन्ति पण्डितानां 
सदहदयानाञ्च चेतांसि। तेषु नारायणीयमापादचूडं श्रीहरेश्धरितामृत)सेकाद तिमधु 
रम् , प्रतिपद भगवदाभिमुख्यबोधकपदवन्धाद विच्छिन्नतदनुसन्धानसाधनन्चेति रथ्यं 
पथ्यच्च महोषध मिवादरातिशचयस्यास्पदरं भवति | अस्य महाम्रन्थस्य व्याख्यया 
सह॒ नागररिपिभिभुद्रयितवा ' प्रकाशने परवरतनामुचमस्सर्वथा छधामहेत्येव । 
अस्ति यद्यप्यस्य भक्तप्रियामिधान व्याख्याने समू मुद्रितं प्रकाशितश्च, 
तथापि तस्यातिसंक्षिपततवान्नातिसक्षेपविस्तरेणानेनाभिनवव्याख्यानेन संहास्य पुनः 

प्रकाशनं नूलमुपकरिप्यति ` -यथाश्र॒तमूरार्थजिज्ञासूनाम् । अन्यासामपि भ 
पादङ्ृतीनामेवं प्रकाशन यद्करिष्यत् „ तहि बहूनामस्यन्तमुपाकरिष्यत् ॥ 

# १) श्रीपादसप्ततिः) १६) नान्यणीचरितम् । 
२) गुरुवायुपुरेशस्तोत्रम् | १७) सुन्दोपसुन्दोपख्यानम् । 
३). गोश्रीनगरवणेनम् । १८) सुभद्राहरणम् । 
४) मारमदहीशप्रशस्तिः । १९) कोन्तेयाष्टकम् | 

५) दोराव्धीश्वरभशस्तिः। २०) किरातम् । 
६) सूक्तश्छोकः। २१) केलासव्णनम्। 
७) आश्वरायनक्रियाक्रमः । २२) मर्प्यावतारः । 
८) प्रक्रियासवस्वम्। २३) नृगमोक्षः । 

९) धातुकाव्यम् | २४) निरनुनासिकम् , अथवा 
१०) पाणिनीयप्रामाण्यसाधनम् | शूषणखाप्रखपः । 
१.१) मानमेगोदये मानपरिच्छेद्ः 1 २५) राक्षसोसत्तिः। 

१२) तन्त्रवातिकनिबन्धनम्। २६) अहल्यामोक्ष; । ̀ 
१३) राजसूयप्रबन्धः | २७) बाङूकाण्डम् । 

१४) दूतवाक्यम् । २८) दक्षयञ्घः | 

१८५) पाञ्चालीस्वयंवरः। २९) स्वादासुधाकरम् । 

२०, कोरिषिरहः | 



1४ 

केरेषु ^कोणप्ते इति वि्याते पारशवान्वये १०५९ तमे 
कोठम्बवपे प्राप्तजन्मा, करष्णवारियर्, इति सुपरतीतः पण्डिताभ्रणीरस्य व्याख्या 
नस्य निमाता । बाल्ये स्वमातुरादिभिरेव काव्यादिषु विनीतोऽसौ 'देशमङ्गसम् 
इति . प्रथिते केरथीयाल्द्विजन्भाटये आचाथतामङ्गीक्ृव्य कृतवसतीनां "वाय 
नांकुरुरियि' नारायणश्चाखिणां निकटे न्यायहाखस्य प्रकरणंमन्थान् पपाठ । ' 
१० ८२ तमे वृषु पूणवेदपुरीं (111 पपा0प्8.) गस्वा श्रीपरीक्षिद्रामवम ` 

नाम्नामयतनगोश्रीपहाराजानां, ताकिकतिलक-पण्डितराजं-विरुदभाजां श्री 
मान्ति कुन्चुनम्पूतिरि' महाशयानाच्चान्तेवासी भूत्वा तत्र शाने वादमन्थानप्यध्य 
गीष्ट । सद्दयतिटक-पण्डितराज-श्रीरामपिषारकानां सकारो अलङ्कार 
राख । -उयोतिदशाल्ेप्यसौ महामतिरतीव विशारद आसीत् । अस्यावरज 

एव ग्रन्थस्यास्य प्रकाशकः श्रीमान् शाङ्करवारियर्ः महाश्चयः। योऽसावपि 
उ्यो ति;ःशिस्पशास्रयोर्मिष्णातः। १०९० तमे वर्षे गोश्री ((^०८1ण) 

राज्ये विघाभ्यासाधिक्रतैराङ्गल्कलाशाखायामसो संस्छृताध्यापकपदे न्ययोनि। 

१११८ तमं वषे यावदेतत्पदमधिष्ठाय पुनरधिङृतेरनुमतयावज्ीववेतनभागादानं 
स्ततो . विरतौऽमूत् । संवत्सरानन्तरमिहटवासाच्च । अध्यापकपदे तिष्ठन्नेव प्रस्तुत 

व्याख्याने व्याप्त आसीत् । परन्तु समारब्व्याख्यानपरिसमाष्ठौ विधिरविर 

धीव प्रत्यवातिषएटत । अष्टात्तरारीतिदरकानि अनन्तरदशके पर्यसप्तकञ्च याव 

देवानेन पण्डितवरेण्येन व्यासा निरमायि । अविष्टमागस्य तु तदीयक्ञाप्ति 
प्वन्यतमेन "कटू कुरत्त् जच्चुतवारियर्' इति प्रथितेन विद्रद्रेण कृतं व्याख्यान 
मत्त सग्रोजितमन्ते प्रनथस्याल्पमागो धिवरणशूल्यो माभूदिति। भद्रपाद्तस्य 
पुभद्राहरणप्रबन्धस्याप्यस्ति (कृष्णवारियिर्' महाशयेन कृता व्याख्या । सापि 
सति महाजनानामनुग्रहे, विप्रेरप्यानुपरल्ये शक्येतैव प्रकाशमानेतै काटेन । 
जचिरादेव प्रन्स्यास्य पुनभद्रणमपेक्षतं यथा भविता, तथाऽत्र विदरषा 
द्रो भूयादित्याङसमानस्सपरितोपष तेषां पुरस्तादिममवतारयामि ॥ 

इति, 
एरणाङुलम् | सुधियां विधेयः , 

19 5--1957 पण्डितराजः, के अच्युतप्योतुवाद्' 



महामहिमभ्री 

द्रानकलनिधिरामवम्परीक्षिद्ोश्रीमहाराजानाम् 

अभिप्रायः 

सुपरिचितं खलु सुधियां श्रीमद्धागवताथसङ्ग्रहस्वरूपं भक्तशिरो ` 

मणिभिः श्रीनारायणभटरपादैः गुरुपवनपुरेशवरं भुवनेश्वरं निषेवमाणेर्विरचितं 

नारायणीयं नाम नुतिरलम् । भगवच्चरितम हिम्नोरनुवर्णनेरये स्तवराजः कस्य नाम 

चित्तं म द्रावयति भक्तजनेषु । प्रङृष्टकाव्यगुणानां सम्पदा सहदयेषु कस्य वा 

हृदयं न करोव्यानन्दषनच्च ॥ । 

श्रतं प्रागेव, अस्यानायासेनाथेपरतिपत्तिकरं व्याख्यानं कृतमस्ति 

काव्यरसज्ञेन श्रीहृष्णचरणार विन्दनिरतान्तःकरणेन (कोणत्त्) ङष्णनाग्ना 

पण्डितपारशववरेणेति । स्वर्गतस्य व्याख्यातुरनुजन्मा ज्यो तिरिशिल्पश्चाखयो 

वैदुष्येण विख्यातनामा शङ्करपारशषवस्तदय मुद्रणसंस्कारं प्रापय्य प्रकाञ्चमानयतीति 

जानन्तस्सन्तुष्यामः । ज्यायसि भातरि भक्तिभूम्नः, रोकोपकारकरणे जाग 

रूकतायाः, गीवाणवाण्यां प्रणयविरोषस्य चानुगुणौऽयमुयमस्सर्मेथाप्यनुमोदन 

महसयेव ॥ 

यथां पुनञद्रणमस्य त्वरितं भवेत् , तथा महाजनादरं प्रचारश्च प्राप्तु 

यादयं ग्रन्थ इति प्राथयामहे करुणावर्णाख्यं रमारमणम् ॥ 

पूणेवेद्ुरी, | इतति, 
६० -५- १९५७. रामवर्मा परीश्िद्गोप्रीमहाराजः ॥ 
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श्री 
नारायणीयम् 

वाटबोधिन्याख्यया व्याख्यया समेतम् । 
कछ" कः कः स स्कः ख़" ऋः चाः ऋः छ" द" वकः चः स स, स 

प्रथमदशकम् 

व्यत्यस्तपादकमर साचीकृतमुखाम्बुजम् । 

प्रपूरयन्तं मुरी नमामि पुरुषोत्तमम् ॥ 

नमस्तेभ्यो दयाटभ्यः श्रीगुरुभ्यो मुहुर्महुः । 
येषां प्रसादाच्छिष्यो हि याति मन्दोऽप्यमन्दताम् ॥ 

श्रीनारायणमद्स्य॒कवेरतिमनोहरम् । | 
नारायणीयमिति यत् स्तोतं जयति पावनम् ॥ 

यथामति मया तस्य रकित बालबोधिनी । 
वाक्ययोजनया युक्ता व्याख्या काचिद्िरिख्यते ॥ 

क्व॒ नारायणमट्रस्य गिरः क्वाल्या चमे मतिः। 

वासुदेवकथाराप इव्यत्रासि समुद्यतः ॥ 

भक्त प्रियेत्यस्य काचिद्याख्या यद्यपि राजते । 

तथाऽपि सान बारनामुपकाराय कल्पते ॥ 

तयेव दरतो मार्गो मयाऽप्यत्रानुगभ्यते । 
यानि तस्यां तनुक्तानि रिख्यन्ते तान्यपि स्फुरम् ॥ 

इह खलु शब्दत्रहमण्यतीव प्रयतितमनाः ततर भवान्. परमभागवतः 

शरीनारायणकविर्मक्तानुग्रहाय श्रीमद्धागवतार्थानुसारि नारायणीयाभिधानं स्तोत्र 



२ नारायणीयम् 

रलं चिकीषुः प्रारिप्सितस्य अन्धस्य विन्नविषातमयः परत्रहस्वहूपानुसःधारन 

रूपं मङ्गं रिष्योपदेशायादौ मरन्थतो निबध्नाति-- 

सान्द्रानन्दाषबोधात्मकमनुपमितं काल्देलावधिभ्यां 

निक्तं नित्ययुक्त निगमञ्चतसदसरेण निभास्यमानम् । 
अस्पष्टं॒दष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषाथात्मकं बह्म तच्ं 

तत्ताबद्धाति साक्षादगुरुपवनपुरे हन्त भयं जनानाम् ॥ १ ॥ 

सान्द्रानन्देति ॥ अथ यद्यपीदं स्तोत्रं समस्तमपि मङ्गरुमिति न प्रथक् 

मङ्गकाचरणमावर्यकम् , तथापि जगत्सृष्टयादीनामतत ॒प्रतिपिपादयिषिततया, 
यस्माजगद त तिस्तत्स्वरूपस्य प्रथमं प्रदशंनमावदयकम् , तस्य च परन्रहम्वरू 
पानुसन्भानरूपत्वेन मङ्गलोत्तमतया मङ्गलं कृतमिदयक्तेरपि नानुपपतिरित्यन 
सन्धेयम् । तत् ब्रह्म॒ गुरुपवनपुरे तावत् साक्षात् भाति। तत् प्रसिद्धं 
निष्कट्ं ब्रह्म । गुरुपवनपुरे गुरुवायुपुरमिति केररेषु प्रसिद्धे देवाल्ये । 
तावत् कमेण । साक्षात् च्चुषतया मानसतया स्वपरकाशसंविद्रपेण चेत्यर्थः । 
माति भरत्यक्षगोचरीभवति । अत्रायमाशयः--पूरवं श्रीगुरुपवनपुरे प्रतिमाखूपेण 
भासमानं श्रीवासुदेवं चक्षुषा साक्षात्कृत्य स्वस्वाधिकारानुरोपरेनार्यनवन्दनमद 
क्षिणनामसङ्कीतेनस्तोत्रपाटस्वरूपध्यानादिना मजतां अनानां ्चटिति भगवतः 
श्रीहरेः प्रसादेन प्रा्तमक्तियोगतया अहमखण्डं ब्रह्मास्मीति चितवृत्िरुदेति, 
सा च ब्रहमविषया सती वऋगताज्ञानवाधनद्वारा तत्कार्मूतं शयैरादिपपश्चं तद 
न्तभूतामखण्डाकारां चितत्रत्तिमपि बाधते | तदा दर्पणाद्यमावे विम्बप्रतिविग्भेकय 
वत् प्रत्यगभिन्नं सच्चिदानन्दं॒ब्रह् ॒स्वप्रकाशसंविद्रुपेणावतिष्ठत इति | हृदये 
वात्र ऋणः प्र्यक्षगोचरतवं विवक्षितम् | ब्रह्मणः स्वरूपमाह- सन्द्रानन्दाव 

बोधातमकं तत्वमिति । सन्द्रो धनीभूतावानन्दावबोधौ आनन्द अवबोधश्च 

आला स्वरूपं यम्य तत् सान्द्रानन्दावबोधासकम् । अवबोधो ज्ञानम् । आन 

न्दस्य सान्द्रं स्क्चन्दनादयुपाध्यनवच्छिन्नत्वम् । अवबोधस्य च धटादि 

विषयानवच्छिन्नत्वम् । तत्व सत्स्वशूपम् । सचिदानन्दस्वशूपमिति समुदि 



परथमरराकम् । ॥ि ३ 

तोऽथ ̀ | अनेन च ब्रह्मणः स्वरूपरक्षणमुक्तम् । ब्रह्मणो ऽद्वितीयत्वमाह 

--अनुपमितमिति। उपमितं न भवतीव्यनुपमितम् । सजातीयस्य विजाती 

यस्य॒ वाजन्यस्यामावात् केनाप्युपमातुमरक्यमतोऽद्वितीयमिति भावः| ब्रह्मणो 

नित्यत्वं विभुत्वं चाह --कारुदेगावधिभ्यां निरुक्तमिति । कारश्च देशश्च 
° काठदेशौ ताभ्यामवधी कारुतो योऽवधिर्दैशतश्च योऽवपिलता्भ्याम् । निर्म्तं 

नितरां सुक्तम्। कारावधेर्निभुक्ततवाननितयत्वं, देशावधेनिमुक्तत्वाद्विभुतं चेति 

द्रष्टव्यम् । निप्यस्रन ब्रह्मणः सृष्टः पूव॒प्श्वादपि विद्यमानतया जगतो निमि 
तत्वेन, विभुत्वात् कटकादौ सुवणंवदनुप्यूततयोपादानकारणत्वेन च जगत्कारण 

त्वखूपं तटसरक्चषणमप्यंथादनेनोक्तमिति वेदितव्यम् । ब्रह्मणि मायातत्कार्योपराग 

राहित्यं दर्शंयति- मित्यमुक्तमिति । नित्यं मायया मुक्तम्। कारतितयेऽपिं 

मायातत्कार्योपरागरदितमिव्य्थः । अतो नं ब्रह्मासतामुपगतस्य मायातत्कार्योपराग 

सम्भव इति ध्येयम् । बरह्मणि प्रमाणं दशेयति--निगमसतसहसेण निर्मास्यमान 
मिति। निगमा उपनिषद्वाक्यानि तेषां शतसहस्रेण । अनेकेतपनिषद्राक्येरियर्थः । 

निभास्यमानं नितरां सुव्यक्ततया भास्यमानं प्रकारयमानम् । प्रतिपायमानमिति 

यावत् । ननूपनिषद्वाकयैः सुन्यक्ततया बऋह्मणः श्रवणेऽपि कुतो नाहमसखण्डं ब्रह्मास्मीति 
चित्तवृ्तिरुदेतीत्यत आह--दृष्टमाते पुनः अस्पष्टमिति। टदष्टमाते केवरसुपनिषट्रा 

कंथेः श्रते । पुनश्शब्दो विषे । तमाह--अम्पष्टमिति । स्पष्टम् अहमखण्डं ब्रह्म 

स्मीति ज्ञानगोचरं न भवतीत्यस्पष्टम् । श्रवणे सत्यपि दिग्भम इवन देहात्म 

धीरपयाति, किन्तु मननादिनेव, तस्मात्तस्यामपगतायामेवे बह्मास्मीति चित्तवति 

रुदेतीति भावः । ब्रह्मासतामुपगतानां न पुनराव्रतिरिति द्चयितुमाह--उरुपुरु 

पार्थामकमिति । उरुः परमः पुरुषाथं आसा यस्य तत् । उरृत्वं च पुरुषार्थ 

पुनरावृतिरहितत्वम्। अतो न प्राप्त्रह्मक्यानां पुनराव्रत्तिरिति भावः| एवमना 
यासेन ॒पुरुषार्थरग्धिस्सुकृतपरिपिकिकम्लेत्याह-- हन्त॒ जनानां भाग्यमिति । 
हन्तेति हर्षे । जनान।मियविरोषेण निर्देशत् सर्वेषामपि भगवद्धजनाधिकारो 
चोत्यते । भाग्यं सुक्ृतपरिपाकः । जनानां भाग्ये सति हर्षाधिरभावोऽस्य कवेः शुक 

नारदादिवत् परमकारुणिकतया परा्थषटनाकुतुकितवं व्यनक्ति । भजध्वमिति रोषः ॥ 



प, नारायणीयम् 

अथेवमतिदुरेमस्य बऋह्मदशनस्य॒सुखभत्व सत्यपि वृथा : मागान्तर 

गवेषणादिना शमनुमवतोऽविवेकिनो जनाननुशोचन् स्वचिकीषितप्रदशंनेन 

कतेव्यमुपदिशति--' 

एवं दृभ्यवस्तुन्यपि सुरभतया हस्तलन्धे यदन्य- - 

तन्या वाचा धिया वा भजति बत जनः कषुद्रतेव स्फुटेयम् । 

एते तावदयं त॒ स्थिरर्तरमनसा विश्वपीडापहल्यं 

निहदोषार्मानमेनं गुरुपवनपुराधीश्चमेवाश्रयामः ॥ २॥ 

एत्रमिति ॥ जनः दुरभ्यवस्तुनि एवं सुलभतया टस्तरन्धे अपि बत 

अन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति यत् › सा इय स्फुटा इदरता ष्व । 

दुःखेन छ्न्धुं प्राप्तुं शक्यं दुर्य वस्तु | सच्चिदानन्दं ब्रह्ैत्यथेः । एवमुक्त 

प्रकरेण । सुरमतया अनायासेन । हस्तरुब्धे करप्राप्य इव स्थिते सति । 

अपीत्यनेन अहो जनानामविवेकिंतेति योत्यते। बतेति खेदे । अन्यत् देवता 

न्तरम्, मार्गान्तरं विषयादि वा । तन्वा शरीरेण । वाचा वचनेन । पिया बुद्धया । 

भजति सेवते। सेति विंधेयप्राधान्यात् खीतम्। स्फुटा स्पष्टा | श्चुद्रता 

असारता । अविवेकिंतेति यावत् | वयन्तु न तथेवयाह--एते वयं तु तावत् 

एनं गुरुपवनपुराधीशमेव स्थिरतरमनसा आश्रयामः इति । वयमित्यात्मनि बहु 

वचनम् | एत॒ इति स्वस्य भगवद्धजनरसरम्भं द्योतयति । तु तावदिति 

विरोषे । वयं तथा क्षुद्रतां न कुर्म हव्यर्थः। एनं पुरस्तात् समीपे वर्तमानम् । 
गुरुपवनपुराधीदौ गुरुपवनपुरनाथम् । एवकारेण देवतान्तरस्य विषयादेश्च 

व्यवच्छेद; । स्थिरतरमनस। स्थिरतरेणात्यथं स्थिरेण मनसा उपलक्षिताः 

सन्तः । आश्रयामः सेवामहे । गुरुपवनपुराधीशसेवनस्य फलमाह -- विश्वपीडा 

पतै इति । विश्वपीडाः समस्तदुःखानि तासामपहतिनिवृत्तिः। येत्वकामाः 

सेवन्ते, तेषां विशवपीडानि्रतिर्मक्ष इति विवेकः । ननु श्रतिवध्नाति हि 

प्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः इति न्यायाद्रह्दरीनामपूजने कथं श्रियोलाम 

हति चेत्तलाह- -निद्दोषास्मानमिति । निष्रोषाश्राचरात्मकः प्रपञ्चः आत्मा 



प्रथमदेराकम् । ५ 

यस्य सः, निरदोषासमा, अन्तर्यामीति च तम्| अतोऽस्य पूजायां कृतायां 

सर्वै ब्रह्मादयः पूज्याः पूजिता इति न प्रत्यवाय इति भावः । अत्रा 

थान्तराण्यपि शब्दशक्त्या - व्यज्यन्तं 1 तथाहि- दुरेभ्य वस्तु मनुष्यजन्म, 

तस्य पुण्यपापसाम्यावस्थायामेव लकभ्यत्वात् । तस्मिन् सुरुभतया हस्तरग्धे 

` जनोऽन्यद्विषयादिकं शरीरान्तरेणापि साध्यं तन्वा वाचा धिया वा भजतीति 

यत्, सा श्ुद्रतेव । एते कथश्चिष्ठन्धमनुप्यजन्मानो - वयं स्थिरतरमनसा 
विशपीडापहसये निदरोषातमानमेनं गुरुपवनपुराधीशमाश्रयाम एव । न तु 

विषयादिकमित्यथैः । किञ्च दुरुभ्यं वस्तु भक्तियोगः, तस्याकृतसुङ्ृतेररभ्य 

त्वात् । तस्मिन् सुकमतया कथारसागृतञ्चरीनिर्म्ञनमात्रेणायासं विना हस्तरन्पे 

जनोऽन्यत् कर्मयोगादिकं तन्वा, तकेवादादिकं वाचा, अन्यक्तमागंणादिकं 

पिया वा भजतीति यत्, सा स्फुटा ुद्रतव । तथाच वक्ष्यति --अन्यक्तं 

मागयन्तः' इत्यादिना । वयं तु स्थिरतरेण भक्तियोगेन स्थिरीकृतेन मन॒सा 

उपरक्षिता एव गुरुपवनपुराधीशमाश्चयामः । अपि च, दरुभ्यं वस्तु श्रीभागवताख्यं 

पुराणम्, तस्मिन् सुमतया ब्रह्मनारदादि परम्परया हस्तरुन्धे अन्यद्विषयादि 

तन्ा, पुराणं काव्यादि वा वाचा, अव्यक्तमार्मणादि वा धिया भजतीति यत् , 
सा क्षुद्रता स्फुटा । एते वयमेनं श्रीभागवतप्रधानप्रतिपा्ं गुरूपवनपुराधीशमेव 

आश्रयामः । अचनादिना तन्वा, स्वरूपध्यानेन धिया, श्रीभागवताथेप्रतिषादकं 
सोतं निर्माय वाचा चाराधयाम इव्यर्थः । सोतस्यासख सारसंग्रहरूपत्वमाह-- 
सिरतरेण श्रीमागवतसारारथोद्धरणेऽत्यथेमवहितेन मनसा उपलक्षिता इति । अनेनं 

सारमात्रपरतिषादकतयाऽस्य सारसंग्रहरूपत्वमिति द्रष्टग्यम् । अवान्तरप्रयोजन 

माह- विश्वपीडापहत्ये इति । विदवेषां सखीडद्रादीनामपि पीडानिवृत्तर्मोक्षः 

तदर्थम् । अमुनाऽसिन् सोते स्रीसुद्रादीनामप्यधिकार उक्तः । एतेन स्वचिकीर्षित 
प्रतिज्ञाऽपि कतेत्यनुसन्धेयम् ॥ 

एवं भक्तियोगेन भगवत उपास्यतां प्रतिषा्य मुक्तानासुपासनासिद्धये 

शरीगुरुपवनपुराधीरस्य भगवतः स्वरूपं वणयति--- 



त नारायणीयम् 

सं यत्तत् पराभ्यामपरिकरनतो निमंलं तेन तावत् 

भूतभूतेन्द्रियेस्ते वपुरिति बहुशः श्रयते व्यासवाक्यम् । 
तत् स्वच्छत्वा्यदच्छादितपरसुखचिद्र्भनिभासस्पं 

` तखिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहेते ॥२॥ 

समिति ॥ तत् पराभ्यामपरिकलनतः निमंरं यत् सत्वम् , तेन 

तावत् मत्तैः मूतेन्द्िैः ते वपुः। तत् प्रसिद्धम् | पराभ्यां रजस्तमोभ्याम् 

अपरिकल्नतः परिकल्नामावात् । - परिकटन मितरेतरमेरनम् । निम विशुद्धम् 

सत्त्वं सत्त्वगुणः । तेन सत्वेन । तावदित्यवधारणे । तेनेवेव्यथः। मूतै्महदादि 

क्रमेणोयनैः । .मूतेन्दियैः भूतानि धञ्चमूतानि इन्दियाणि चक्षुरादीनि च तेः। 

एतच प्राणादीनामप्युपलक्षणम् । ते तव । वपुः रीखाविग्रहः। विरचितमिति 

रोषः। मक्तानुग्रहायेति भावः। अत्र प्रमाणमाह--इति बहुशः व्यासवाक्यं 

श्रयते इति | इति अनेन प्रकारेण । बहुशः वारं वारम् । व्यासः 

वाक्यं व्यासस्य द्रैपायनमुनेर्वाक्यं वचनम् । पुराणवचनानीव्यथः । भगवत एतादृश 

लीलाविभरहस्वीकारस्य प्रयोजनं दशेयति--तत् स्वच्छलत्वात् अच्छादितपरसुख 

चिद्र्भनिरमीसरूपं यत्, धन्याः तसन् ते विप्रे रमन्ते इति। तत् शुद्ध 
सत्त्वमयम्। अत एवं स्वच्छतवान्नेमल्यात् अच्छादिता अपिंहिता या परसुखचित् 
चिदानन्दं जहम गर्भे अन्तर्मागे यस्य तदच्छादितपरसुखचिद्रभम् अत एव निर्भासं 

नितरां भासमानं खूप स्वरूपं यस्य तदच्छादितपरयखचिद्रभनिर्मासरूपम् । धन्याः 

कथञ्चित् बहुजन्भाजितसुङकृतषरिपाकवशादङ्गीकृतमक्तियोगाः । तस्मिन् ते लीला 

विग्रहे । रमन्ते स्वरूपध्यानादिना परमानन्दमनुमवन्तीव्यथः । अत हेतुमाद--्र ति 
मतिमधुरे इति । श्रुतिः श्रोतं मतिः स्मरणादि तत्र मधुरे आहादकरे । अत एवाह 
-- सुग्रहे इति । सुखेन गृहीतुं शक्ये । नन्यक्त इवातिदुर्बह इति भावः । एवच्च 

भक्तानुग्रहायेव भगवतो लीला विग्रहपरियिह् दव्यनुसन्धेयम् ॥ 

एवं भगवतः शुद्धसतत्वमयीं मूतिमुपपा्य तस्थां निप्कखन्रह्मामेदमुप 

पादयति-- 



प्रथमद्शकम् । ७ 

निष्कम्पे निस्यमूर्णे निखधिपरमानन्दषीयूषरूपे 
निर्छीनानेकयुक्तावरिष्ठभगतमे नि्मलब्रह्मसिन्धौ । 

कट्ोलोष्छासतुस्यं खल षिमलतरं सखमाहुस्तदात्मा 
कस्मान्नो निष्करस्त्वं सकर इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् ॥४॥ 

निष्कम्प इति | विमलतरं सच निर्मरब्रहमसिन्धौ कलो रोष्ठासतुल्यम् 

आहुः खलु । विमर्तरम् अतिशयेन निमंखम् । रजस्तमोमेरनरहितमित्यर्थः । 

सत्त्वं सत्त्वाख्यो गुण विरोषः। निमलन्रह्मसिन्धो । ब्रहैव सिन्धुः समुद्रः । ब्रहमसिन्धु 
रिति रूपकम्। निर्मलं मायातत्कार्योपरागरहितम् । तच तत् ब्रह्मेति कर्मधारयः। 
सिन्धो नैर्मल्यमनाविललम् । कलोरोलासतल्यं कलोलखनां महोर्मीणा 

मुलासः प्रादुभावस्तेन तुल्यं सदज्ञम् । अयमाशयः---यथा कलोखानां समुद्राद्धदो 

न विदयते, तथा निप्कर्छ्रह्मणः शुद्धसत्त्वघ्यापि न मेद इति । आहुरित्यस्य 

आचार्या इत्यादिः । एतेनास्मिन्न्थे प्रमाणं दितम् । खल्विति प्रसिद्ध । 
रूपकस्य सादृरयमूलकत्वत् ब्ऋणः समुद्रसाम्यमुपपादयति- निष्कम्पे नित्यपूरणे 

निरवपिपरमानन्दपीयूषरूपे निर्छीनानेकमुक्तवलिसुभगतमे इति । निष्कन्पे 

निविकारे ¦ अन्यत्र अक्षोभ्ये । अतिगम्भीर इत्यथः । नित्यपूर्ण अखण्डे । अन्यत्र 

वर्षासु म्ीप्मे च वृद्धिक्षयरहिते। निरवधिपरमानन्दपीयूषरूपे निर्गतः अवधिर्यस्मात्. 

स॒ निरवधिः। कालतो देशत उपाधितश्चापरिच्छेय इव्यथः। यः परमा 

नन्दः स॒ एव पीयूषममरतम् । मुक्तेराखायत्वात् पीयूषसाम्यं परमानन्दस्य । 

तहूपे । अन्यत्र निरवधिः स्तक्चन्दनादिग्रयोज्यानन्दादतिङायितः परमानन्दो 

यस्मात्। तच्च ॒तत् पीयुष तस्य रूपमुखत्तियैस्मत्तस्मिन् । निर्छीनानेकमुक्ता 

वरिसुमगतमे निर्छीना नितरां लीनाः पुनराद्र्ति विना एेक्यमुपगता ये 

मुक्तास्तेषामावकिः समूहस्तेन सुमगतमे अतीव सुभगे । इतरेषामपि मुमुक्षा 
जनकं इत्यथैः । अन्यल निरींनाभिरनेकभुक्तावकिभिः बहु विधेर्मक्तामणिभिः सुभग 

तमे अतीव सोभिते। अत्र सादृश्यं षङ्कतमित्यवसेयम् | नन्वेवं शुद्ध 

सच्वस्य निप्कलब्रह्ममेदेऽपि भगवतः श्रीगुरुपवनपुराधीशस्य किमायातमित्यत 

आह --तद्ात्ा त्वं कस्मात् नो निष्कः इति। तत् शुद्धसत््वम् आसा 



८ नाययणीयम् 

स्वरूप यस्य स तदासमा । कस्मान्नो निष्कटः निष्कठ एव । तदमिननामिं 

स्य तदभिन्नत्मिति न्यायानिष्कस्ब्रह्मामिन्नश्ुद्धसत्वामिन्न्य तव निष्कसत्रह्मामि 

तत्वमिति भावः। ननु सकच्छमूतिर्मगवानिति वचसो निर्विषयत्वापत्तिरत आह--हे 

भूमन् सक; इति वचः त्वत्करासु एव इति । भूमन् पसिूर्ण । सकः सककरमूतिः। 

वचो व्यवहारः । खत्करसु तव करष्वंश्ावतारेषु। न तु त्वयि। वं दु 

निष्कठ एवेत्यथः ॥ 

एवं भगवन्मूर्तेः स्वहूपममिधाय सम्प्रति तस्या उत्पत्तिमाह-- 

निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यक्करियामीक्षणाख्यां 

तेमैवोदेति लीना प्रकृतिरसतिकल्पाऽपि कट्पादिकाे । 

तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं स्वरूप 
स तवं श्रत्वा दधासि स्वमदिमविभवाङ्कण्ठ वङुण्ठ रूपम् ॥ + ॥ 

निर्व्यापार इति ॥ ह जज. ल निव्यापारः अपि देक्षणाख्यां 

क्रियां मजसे यत्, तेन एव रीना अपि असतिकल्पा प्रकृतिः कस्पादिकले 

उदेति। हे अज विष्णो। निगतो व्यापरो यस्मात् स निर्व्यापारः 

निष्करियस्सन्नपि | दक्षणाख्यां मायप्ररणास्मिकाम् | क्रियां व्यापारम् । 
भजसे अङ्गीकरोषिं । यथा अयस्कान्तमणिर्निष्किथोऽपि स्वसन्निधिमातेण 

लोहधातुमाकर्षति, तद्रदिति भावः | लीना द्विपरार्धावसाने त्यि ख्यं प्राप्ता। 

अनेन प्रकृतेरनादितवं चोत्यते । असतिकल्पा प्रायेणासती । सदसत््वाभ्या 

मनिवेचनीयेव्य्थः । प्रक्ृतिर्माया। कल्पादिकले कल्पानां ऋणो दिना 

नामादिकठे अद्यदिनारम्मे । ब्रह्मपरख्यावस(नकारु इति यावत् | नतु 

कल्यस्यादिकले, तदा ` प्रकृतिलयाभावात् ! उदेति प्रकाशते । ननु किमथ 

तव मायप्रेरणमिति चेतताह-- निप्क।रणमिति । निष कारणं यस्मात् 
तन्निष्कारणमिति भजनक्रिया विरोषणम् । ठव मायप्रेरणे कारणं वयं न> विद्म 

इति भावः। हे स्वमहिमविमवाकुण्ड वैकुण्ठ सः त्वं तस्याः तं सत्त्वं कमपि 

अं धृत्वा रूपं दधासि। स्वमहिमविभवाकुण्ठ स्वस्य महिमा योगेश्वम ष 



प्रथमदशकम् । ९. 

एव विभवः शक्तिस्तेनाकुण्टः भप्रतिहतचिच्छक्तिः तादश । अनेन सम्बोधनेन 
जीवेशवरयोरशीरपरिमहस्य. तुल्यतया कंथं जीवः संसरति, शश्वरस्ससारयतीति 
रङ्गा परिहता । -जीव्य मयापरतन्त्रतया संसारित्वम्, ईश्वरस्य 

त॒ स्वाधीनतया मायया रीलाविग्रहपरिग्रह इति महद्वैषम्यम् । अतो 

"नेश्वरस्य जीववदेहपरिग्रहेऽपि ससारितलप्रसेङ्ग इति । वैकुण्ठ विकुण्ठनिर्य । 
सः मायप्रेरकः । तस्याः मायायाः । तं पूर्वोक्तम् । संत््वरूप सत्त्व 

गुणखरूपम् । कपपीर्यनेन ` रजोगुणा्यासकानामंशान्तराणां सद्भावो व्यज्यते । 
अंह भागम् ।. धृत्वा उद्धृत्य । ̀ रूपं रीलाविग्रहम् । दधासि धत्से । 

अनुग्रहायेति भावः । ननु .विग्रहपरििरहेऽज्ञानामिभवप्रसङ्ग इ्यत आह-- अति 

रोधायकमिति । तिरोधायकं चिदानन्दांशस्य पिधायक न भवतीत्यतिरोधायकम् । 

तरणिमण्डले दीप्यमाने यथा तिमिरनिकरो दुरेऽपसरति, तद्रचिदानन्दांरो 

स्फुट भासमानेऽज्ञानमपि दूरेऽपसरतीति भावः। अत हेतुमाह- संशुदधमिति। 

संशुद्धं रजस्तमोमेखनामावात् स्फरिकवदतिनिभरमिदय्थः ॥ 

अथ भगवन्मूर्तः सोन्दय वणेयति द्वाभ्याम्--- 

तत्ते प्रत्यग्रधाराधरलकितिकरायावरीकेरिकारं 
लावण्यस्येकस्रारं सुकृतिजनद्शां पण॑पुण्यावतारम् । 

लक्ष्मीनिरशषङ्लीलानिरयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः 
सित् सज्धिन्तकानां बपुरनुकटये मास्तागारनाथ ॥ ६ ॥ 

तदिति॥ दहे मारुतागारनाथ तत् प्रस्यग्रधाराधररङितकनायावलीकैरि 

कारं कवण्यस्य एकसारं सुङृतिजनदशां पृणपुण्यावतारं रक्षमीनिरराङ्करीरा 

निरयन सच्चिन्तकानामन्तः अमृतस्यन्दसन्दोहं सिश्चत् ते वपुः अनुकर्ये । मारु 
तागारं गुरूुपवनपुरं त्य नाथेति भगवत्सम्बोधनम्। तत् पूर्वोक्तं शुद्धसत्वमयम् । 

परतयम्रस्याभिनवस्य धाराधरस्य मेघस्य रुङिताया मनोहरायाः ककायावल्याः कराय 

कुसुमपङ्क्तेश्च केर विखासं करोतीति प्रत्यम्रधाराधरलछितककायावीकेलिकारम्। 
कान्त्या नूतनजरुधरसदशं करायकुसुमसमानश्चेत्यथं; । अन्न जलधरोपमया शीघ्र 
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मेव भक्तभीष्टफलपम्रदलं, कडायकुदुमोपमया सौ कुमार्यातिशयश्च मगवन्मूतेध्वन्यते । 
छावण्यस्य छवण्यद्रभ्यस्य | एकसारं केवर्सारांरोन निर्मितम् । अत एव सुकृति 
जनदशां सुङकतिजनानां भक्तियोगेन भगवदुपासनं कुवेतां जनानां दां नेत्राणाम् । 

ूर्णपुण्यावतारं पूर्णस्य निर्दोषस्य पुण्यस्यावतारः प्रादुरमावस्तथाविधम् । सुकृतिनां 

पण्यसञ्चयमेव भगवन्मूर्याकारेण परिणतं चश्चरिन्दियग्राहयतामुषगतमिव्यथः । रक्षमी' 

निदराङ्कलीलानिरयनं क्ष्या: पद्मासनायाः निर्गता विस्म्भातिशयादपगता शङ्का 

भयं याभ्यसता निदाङ्काः याः लीलः विदहारास्तासां निलयनं खानम् । यद्वक्षसि 

सुखासीना रक्षमीरिरशङकं कीडतीत्यर्थः । एतेन मगवतः सौभाग्यातिशयो ध्वन्यते । 

सच्चिन्तकानासमुपासकानाम् । अन्तः हृदये । अगृतस्यन्दसन्दोहम् । अमृतस्यन्दस्य 

पीयूषद्रवस्य सन्दोहं सिञ्चत् । उपासकानां हृदयं ब्रहमानन्दामरतद्रवेणाप्लान्य समस्त 

सन्तापशा्ति कुर्वाणमित्य्थः । अनेन भगवत्स्वरूपध्यानस्य फं दितम् | ते 

तव । वपुर्टीखा विग्रहम् । अनुकख्ये पुनः पुनः सरामि ॥ 

कष्टा ते सृष्टिचेष्टा बहुतरभवखेदावहा जीवमाजा- 

मित्येवं पू्मालोचितमजित मया नंपमद्यामिजाने। 
नोवेजीयाः कथं वा मधुरतरमिदं खदपुशिद्रसा्र 

नतैः श्रोतेश पीता परमरससुधाम्मोधिपूरे रमेरन् ॥ ७॥ 

कष्टेति ॥ हे अजित ते सृष्िचेष्टा कष्टा एवं मया पूर्वमःलोचितम्। अनित 

मायापारतन्त्यरहित । ते तव । सष्टिचेष्टा सष्टिर्पो ग्यापारः । एवमनेन प्रकारेण । 

मया मन्देन । पूवं भवत्खरूपाखादनात् पूर्वम्। आरोचितं चिन्तितम्। ननु कुतः 
क्टेत्यत आह् --जीवभाजां बहुतरभवखेदावहा इतीति । जीवो रिङ्शरीरं तं भज 
न्तीति जीवभाजो जीवास्तेषाम् | बहुतरो जननमस्णादिरूपो नानाविधो भवखेदः 
संसारदुःखं तमावहत्यादधातीति बहुतरभवखेदावहा । इति हेतोः । यतो जीवानां 
नानाविधजननमरणाद््चेशकारिणी भवतस्खषटिः, ततः कषटेसयर्थः। तत्तु न तथेत्याह 
अद्य एवं न अभिजाने इति । अय मम चेतसि भवतखरूपाखादनव्या्रते । एवं 
ते सष्टिचेष्टा कष्टेति । न अभिजाने न निशधिनोमि । किन्तु महानुपकार एवेति 



रथमद्र्कम्। ११ 

निधिनोमीति भावः । अत हेतुमाह- नोचेत् जीवाः चिद्रसद् मधुरतरमिदं बद्रपु 
नेतः श्रोतः च पीत्वा कथं वा परमरससुखाम्भो धिपूरे रमेरन् इति । नोचेत् यदि 
भवान् सृष्टिचेष्टां न करोति तर्ही्यथंः। चिद्रसाद्रं चिद्रसेन चिदानन्दाम्रतद्रवेण 

अन्तर्बहिश्याद्रै सिक्तम् । ग्याप्तमित्यथेः । अत एव मधुरतरमतिश्येन मधुरम् । 
इदम् अधुना मम मानसप्रतयक्षगोचरम् । तव वपुस्तवद्रपुः । नेतः श्रोतैश्च पीत्वा नतैः 

सतृष्णमवरेोक्य श्रोतैः सादर शरुत्वा । चकारेणावानुक्तस्य मनसः समुचयः । मनसा 

ध्यात्वा चेत्यथः । युकृतपरिपाकवश्चादिति भावः। कथंवाकेन वा प्रकारेण । 

परमरसुधाम्भो पिपूरे परमरसः परमानन्द एव सुधाम्भोधिरमृतसमुद्रस्तस्य पूरे 

जलपूरे । रमेरन् उन्मज्ननिमज्ननादिकं कुथुः। अल संसारे जीवानां परमानन्द 
सम्पादकं भगवन्मू्तद्॑शनश्रवणादिकमेव, न तु विषयोपभोगादिकम् | तसदेवे 
विधस्य परमानन्दस्यानुदयादिति ध्येयम् ॥ 

इत्थं भगवतो मूरतर्छोकोत्तरं सौन्दर्यमुपवण्यं अनन्तरं फलदातृत्वेऽपि लोको 

तरत्वमाह-- 

नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि परस्तेरनभ्यथितान- 
प्य्थान् कामानजसरं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिश । 

इथं मिरशेषरभ्यो निरवधिकफल; पारिजातो -हरे सम् 
दरं तं शक्र टोदरुममभिलषति व्यथमथित्रजोऽयम् ॥ ८ ॥ 

नप्राणामिति ॥ हरे लं पारिजातः निरवधिकफरः । हे हरे विष्णो | 
ते पारिजातः दासकः पारिजातः । पारिजातो देवतरुविरोषः । श्वेते देवतरवो 
मन्दारः पारिजातकः । सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम् ॥' इत्य 

मरवचनत् सुरट्रुमविरोषवाची पारिजातशचब्द इति द्रष्टभ्यम् । सुरदुमेषु 
च पारिजातस्येव श्रष्ठत्वम्। निर्गतोऽवधिः संख्यया प्रकारतो वा येभ्यस्तानि 

निरवधिक्रानि एलानि यिन् स निरवधिकफलः । नानाविधानन्तफलप्रद 

इव्यर्थः । नतु यथा देवकृक्षासकः पारिजातो यागादिमिर्दवान् प्रसाच स्वर्गशुपगतेः 

प्राप्यः, तथा मगवद्रालकः पारिजातोऽपि किं तादृशैरेव प्राप्यः? नेव्याद- ̀  
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-निखोषरुभ्य इति । निद्रोषैः स्जपरेरम्यः ` प्राप्यः । ` ये भक्त्या भजन्ते, 

तेः सवैरवि प्राप्य इयः ¦ मगवदासकपारिजातस्य फरमरदानभकारमाह--- 

इव्थमिति । इत्थम् अनेन प्रकरिण । ¦ तमेव प्रकारमाह --- नम्राणां पुरः 

सततमपि सन्निधत्ते । तैः अनभ्यथितानपि जजसरम् अर्थान् कामान् परमानन्दसान््र 

गतिं च वितरति इति । नत्राणां भगवत्यादयोः प्रणाममातं कुर्वताम् । 

पूरः पुरस्तात् । सततमपि सर्वदाऽपि ! नतु यदाकदाचिद्िति भविः । 

सन्निधत्ते सन्निधि करोति । तदमिरषितवरप्रदानाय सदा ` तेषां पुरस्तात् 

प्रादुर्मवती्यथः । | सुरदरमस्तु न नम्राणां, कन्तु सुरलोकं प्राप्तानामेव । न तु 

सततमपि, अपि तु कदाचिदेव । नतु स्व सन्निधते, किन्तु ते 

सनिधिमेव गच्छन्ति । तेर्भः । अनमभ्थितानयाचितान् । अथान् 

धनानि । कामान् भोगान् । परमनन्दसन्द्रां परमः सर्वो्कषट आनन्दस्तेन 

सान्द्रा घनीमूता ताम्। सान्द्रानन्दमयीमित्यथः । .गति गमनम् । ब्रहमसायुज्यमिति 

यावत् । वितरति ददाति । सुरतरुप्त॒ केवरमम्यथितेप्वरथषु कांश्चन ददाति । 

नतनमभ्यर्थितान् सर्वानर्थान् कामान् मोक्षं ब वितरति । अनेन भगवदासरक 

पारिजातस्योर्कर्षूयो व्यतिरेको ददिः । एवम्भूते भगवदारमके पारिजाते 

स्थिते न वृथा सुरदुमप्राप्तो यलः कर्तव्य इत्याह-- अयं अर्थिनः श्र 

ते शक्रवादीदुमे व्यथममिरषति इति । अर्थिनां याचकानां व्रनः समः । 
दरं नप्राणां सन्निधानायकरणान्निस्सारम् । तं प्रसिद्धम् । राक्रवारीद्रुमं श॒करस्येन्द्रस्य 

वादी आरामः । नन्दनोयानमिव्यथैः। तस्यां मः पारिजातस्तम् । व्यथं 
वृथा । अभिर्षति इच्छति । अधिकफरप्रदे भगवति तिष्ठति न वृथा न्यून 

फलपरदस्य सुरद्रुमस्य प्राप्तौ यलः कततैव्य इति भावः ॥ 

इत्थं भगवतः फरद तृत्वे सुरतस्य आधिक्यममिधाय विधिक्चङ्करादिमभ्योऽ 

प्यधिकफर्पदत्मुत्कषञ्चाह-- 

काहष्या्काममनयं ददति खद परे खात्मदस्तवं विशेषा- 
0 

देश्वयादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वार्मनोऽपीश्चरस्त्वम् । 



प्रथमददक्रम् । १३ 

त्वय्युचेरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतना; र्फीतमाग्या- 
स्त्वश्वात्माराम णेत्यतरगुणगणाधार शोर नमस्ते ॥ ९॥ 

कारुण्यादिति ॥ परे कारुण्यात् अन्यं कामं ददति खट । परे विधिराङ्करा 
दयः। कारुण्यात् करुणया । अन्यं स्वा सव्यतिरिक्तम् । काममभिखाषम् । ददति 
यच्छन्ति । ददतीति बहुवचनम् । खल्विति प्रिद्धो । प्रसिद्धमेषां स्वासमन्यतिरिक्त 
फरप्रदत्व मित्यर्थः । त्वं विरोषात् स्वादः । विरोषात् विशिप्य । स्वस्याता स्वरूपं 

ब्रह्म तं ददातीति खासमदः। ब्ह्मसायुज्यप्रद इत्यथः । अन्ये देश्वर्यात् जगति परजने 

ईदाते। अन्ये ब्रह्मादयः । देश्र्यत् निगरहानुम्रहशक्तेः । जगति लोके । परजने स्व 
मिन्नेषु जनेषु । ईशते निग्रहानुग्रहशक्ता भवन्ति । ववं स्वात्मनः अपि इदवरः। स्व 

स्थामा स्वासा तस्येशवरो निग्रहानुम्रहकर्ता। फं पुनरन्येषामिव्यपिशब्दार्थः। अय 

मताश्चयः- त्वं वत्स्वरूपाणामेव जीवानां संसारदुःखप्रतिपादनेन निग्रहं, भक्त्या त्वां 

भजतां तेषामेव मोक्षपदानेनानुग्रहश्च करोषीति । ननु भगवतः स्वालप्रदानेन फ 

प्रयोजनमित्यत आह - स्फीतभाग्याः चेतनाः त्वयि उच्चैः आरमन्ति इति । स्फीतं 

बहुषु जन्मान्तरेषु पुण्यकर्मणां सुविहिततया बृद्धिमुपगतं भाग्यं सुकृतपरिपाको येषां 

ते स्फीतभाग्याः | इदं विदोषणं रमणहेतुतयोक्तम् । चेतना जीवाः । तयि परमानन्द 

स्वरूपे } उचैरतिदयेन । आरमन्ति त्वामासा्य पुनरात विना रमन्त इत्यथः । 
अत्र हेतुमाह-- प्रतिपदमधुरे इति । पदे पदे प्रतिपदं सवेदा मधुरे । आनन्दमय 

इति यावत् । भगवांस्तु नान्यत कुतापि रमत इत्याह--त्वश्च ात्मारामः एवेति । 

चस्तवर्था विरोषे वर्वते। विरोषमाह--आलसमारामः एवेति । आतमना स्वस्वरूपेण रमत 

इत्यासारामः। एवकारेण नान्यत्त भगवान् रमत इति द रितम्। इति अतो हेतोः। 

हे अतुख्गुणगणाधार शौरे ते नमः। अतुरुगुणगणाधार अतुरानामनन्तानां गुण 

गणानां पूर्वोक्तानां गुणसमृहानामाधार जश्रयमूत। शोरे वसुदेवपुत। आभ्यां सम्बो 

धनाम्यां गुणाश्रयतया वसुदेवपुततवस्वीकारेण भक्तवात्सस्यस्य च प्रतिपादनाद्भगवतो 

नमस्कायत्वं व्यज्यते ॥ 

अथ श्रीगुरुपबनपुराधीशसयेव भगवत्पदवाच्यतवम्, नान्येषामित्याह- 
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ठेव शङ्कगदीश्चरविनियमनं विशवतेजोदराणां 

तेजस्संहारि बी विमरमपि यशो निषपृहेशरोपगीतम्। 
अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलभ्रिदसि न क्वापि ते सङ्गवातां 

तद्रातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दयुख्याश्रयोऽसि ॥ १०.॥ 

णेश्चयभिति ॥ हे वातागारवासिन् मुरहर त्वं भगवच्छब्दमुख्याश्रय 

असि । वातागारवासिन् गुस्वायुदुरनाथ । पुरहर मुरसुमर्द॑न । त्वम् त्वमे 
वेवय्थः, ] असति बाधके सवे वाक्यं सावधारणमिति न्यायात्। मगवच्छन्दमुख्या 
श्रयः मगवच्छब्दस्य भगवानिति पदस्य मुख्याश्रयो वाच्यां ; | इतरेषु ठ 

भगवच्छब्दो कक्षणया प्रयुज्यत इत्यथः । अत हेतुभाह-- तदिति । तत्तस्मात् । 
तत्पदार्थमाह-- ते देय शङ्करादीश्वरविनियमनं, वीक्च विश्वतेजोहराणां तेजस्स 
दारि विमरु यशः निस्परः अपि उपगीतन्च, श्रीः सदा अङ्खासङ्गा, तं असिरवित् 
असि, क्वापि सङ्गवार्ता न. इति । ते तव । एतदत्त्रापि सङ्गच्छते । 
दृश्वरस्य . भाव. एेश्चथ निग्रहानुग्रहशक्तिः। शङ्करादीश्वरविनियमनं राङ्कर 
आदियषां ते शङ्करादयः.-तेच.तेः ईश्वरा ईशितारस्तेषां विनियमनं तत्तदधि 

कार्रवतंकम् । ते वी विघ्नेषां सर्वेषां तेजः पराक्रमं हरन्तीति विश. 
 तेजोहराः श्रीरङ्करादयस्तेषाम् । तेजः प्रभावं संहत शीरमस्यास्तीति तेज 

स्सहारि । तथाच . वक्ष्यति -- भुहुस्तावच्छकरं वरुणमजयो नन्दहरणे! इत्यादि । 
ते तव॒ बिभलम् निर्मरुं । पापशोधकमिति यावत्| यदाः कीतिः | निस्पृहः; 
फलेच्छारहितः श्रीनारदश्रीशुकमभृतिमिरपि । कफं पुनः सस्पैरत्यपिशन्दा्ः । 
उपगीतं वणितम्। त्रचरितमाधुरीसमकृष्टमानसतया श्री मद्धागवतादिरूपेणो 
पवणितमित्यथः । श्रीः रकष्मौः । सदा सदा अवियुक्ता । ते तव अङ्गासङ्गा जङ्ग 
वक्षस्यासङ्खोऽवस्थानं यस्याः सा । सर्वदा तवं वक्षःस्थलमाध्रिलैव वकत इत्यर्थः | 

अखिलं सवं वेति जानातीत्यसिखवित् । इतरे तु वद्वथतिरिकतं स्र जानन्ति 

नतु लाम् । चं तु त्वामपि जानासीव्यथः । ते तव क्वापि कुत्रचिदपि । सङ्गवार्ता 

स्गस्सक्तिस्तस्य वार्तां कथा । एमिः षदमिर्वा्येर्मेगवति शोकोत्तराण मैशवर्यादीनां 
सद्भावो दर्शितः । तल प्रथमेन वक्यनेदवयै, द्वितीयेन तेजः, तृतीयेन यशः, 
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चतुर्थेन श्रीमत्त्वं, पञ्चमेन सवजञत््वं, षष्ठेन निस्सङ्गत्वं ॒चेति विवेकः । एवं विधै 
 श्वयादिसम्पन्न एव भगवानि्युच्यत इत्यवसेयम् ॥ 

शति प्रथमदशकम् । 

दवितीयदलकम् 

अथ तत्ते प्रतयग्रधाराधर'“ इत्यादिना संक्षेपेण वणितं भगवतो दिव्यमङ्गल 

विग्रहं भक्तानां स्वरूपध्यानसोकर्याय तत्तद वयववर्णनपुरस्सरं परदशयति द्वाभ्याम्- - 

रयंस्पधिकिरीटमृष्वेतिटकग्रोद्धासिफारान्तरं 
कारुण्याङरनेतमाद्रहसितोस्लासं सुनासापुटम् । 

गण्डोच्न्मकराभकण्डलयुगं कण्टोज्वलम्कोस्तुमं 
तदरपं वनमासयहारपटलश्रीवत्सदीप्रं मजे ॥ ॥ १ ॥ 

सूर्यस्पर्धीति ॥ उर्धवतिखकप्रोद्धासिफांखान्तरं कारुण्याकुरनेते 
आर्ुहसितोल्लासं सुनासापुरं गण्डोघन्मकाराभकुण्डलयुगे कण्टोज्वरत्कौस्तुभं वन- 

मास्यहारपरलश्रीवत्सदीप्रं द्रप भजे। सूर्थण सह स्पत इति सूयस्पधि प्रभाभि 

सूर्यसन्निभं किरीटं यस्य तत् सूपेस्पधिकिरीरम् । उध्वेमूध्वा्रतया विन्यस्तं तिलकं 

कमस्तूरीचन्दनादि विरचितं विदोषकं तेन प्रकषणोद्धासते शोभत इत्यध्वं तिरक 

प्रो द्धासि तादशं फारस्य र्लारस्य अन्तरं मध्यभागो यस्य तदूर्ध्वतिलकप्रोद्धासिफारा 
न्तरम् । कारुण्येन कृपया आकुरे पाश्वधोः परस्तान्न सेवार्थमागतानां नारदादीनां 

भक्तानामवलोकनाय पुनः पुनश्चश्चले नेते यम्य तत् कारुष्याकुलनेत्रम् । भक्तेषु प्रेम्णा 

अर्द्रो हसितोह्ासः उहछसन्मन्दहासो यस्य तद द्रहसितोह्यसम्। नासाया नासि 
कायाः पुरमुदरम्। तिल्करुसुमसमानतया शोभनं नासापुरं यस्य तत् सुनासापुरम् । 

गण्डयोः कपोल्योरूयत् दीप्यमानं मकरस्याभेवाभा यस्य॒ तन्मकराभं मकराकार 

कुण्डल्योः कर्णाभरणयोयुंगं यस्य तत् गण्डोचन्मकराभकुण्डलयुगम्। कण्ठे गठे 
उज्वरन् देदीप्यमानः कौस्तुभस्तन्नामधेयो मणिर्यस्य तत् कण्डोज्वरुत्कोस्तुभम् । 
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वनमाल्यहारपररश्रीवत्सदीधं वनमाल्येस्तुरसीपुष्पमाराभिः दाराणां मुक्ताहाराणां च 

पटलेस्समहैः श्रीवत्सेन तन्नामधेयेन ाञ्छनेन च दीप्रमतिशयेन् शोभनम् | भृगुमुनेः 

पादचिहं श्रीवत्समिव्युच्यते । वक्ष्यति च--भृगुं किरु सरस्वतीनिकरवासिनस्ता 

पसाः' इत्यादिना ¦ तव रुपं तद्रूपम् । भजे मनसा चिन्तयामीवयर्थः ॥ 

केयुराङ्गदकङ्णोत्तममदारलाङ्गुलीयाङ्कित- 

शरीमद्वाहुचतुष्कसङ्गतगदाशद्धारिपङ्करुहाम् । 
काथित् काश्चनकाशिलाञ्छितरसत्पीताम्बरारम्बिनी- 

मालम्बे विमलाम्बुजधुतिपदां मूर्तिं तवातिच्छिदमं ॥२॥ 

केयुरेति ॥ अहं केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारलाङ्गुरीया्कितश्रीमद्याहुचतुप्क 
सङ्गतगदाशङ्भारिपङ्करुहां काश्चन काञ्चिलाम्छितरसलयीताम्बराम्बिनीं विमखम्बुज 

दतिपदाम् आतिच्छिदं तव काच्चित् मूतिमारम्बे। केयूराणि अंसावसक्ता आभरण 
विदोषाः, अङ्गदानि तदधस्तादुधता अभरणविदोषास्तैः कङ्कगोत्तमैः ष्ठः सुवर्णवल्यैः 
महान्त श्रष्ठानि रलानि मरकताद्रीनि येयु तादृशानि महाश्लखचितानि अङ्गु 
लीयानि उमिकाः तेश्च अङ्कते चिहिते श्रीमति शोभायक्ते बाहूनां कराणां चतुष्के 
चतुष्टये सङ्गतानि सक्तानि । तेगरहीतानीव्यर्थः । गदा कौमोदकी दाहकः पाञ्चजन्यम् 
अरिः सुदशने पङकरुटं पद्चेति गदाशङ्भारिपङ्ेरहाणि यस्यास्तां केयूर ङ्द 
ककृणोत्तममहारलाङ्गुलीयाङ्कितश्रीमहाहुचतुप्कसङ्गतगदःशह् रिपङकरुहाम् । क। श्चन 
काञ्च्या सुवणमेखल्या साच्छितं विहितम्! बद्धमिति यावत् । रसदीप्यमानं 
पीताम्बरं पीतवर्ण पञ्वलमारम्बितुं परिपातुं शीरमस्या इति काञ्चनकाथिलान्छित 
रसत्पीताम्बराटम्बिनी ताम् । विमले निर्भले अम्बुजयोरर्गसरोरहयोर्युतिरिव 
युतिययोस्ते विमलाम्बुजययुती तादृशे पदे चरणौ यस्याभ्तां विमलाबुजुतिपदाम् । 
आति भक्तानां समस्तपीडां छिनत्ति नारायतीत्याथिच्छित् ताम् । अनेन भगवन्मू 
व्याश्रयम्य कलं दरितम्। काश्चित् ् हयादिमिरप्यशक्यवर्णनाम् | मूति दिव्यमङ्गल 
विग्रहम्। आलम्बे आश्रयामि । हृदयकमलकर्णिकामभ्ये नित चिन्तयामीःयर्ः ।| 

सम्प्रति मगवन्मूर्तेः सोभाग्य वणेयति त्रिभिः. - 



दितींयदशक्म्। १७ 

यत्रेलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् 
कान्ते कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि 

सोन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वदूषमाश्यतोऽ- 
प्याश्चयं वने न कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो ॥ ३॥ 

यदिति ॥ हे विमो विष्णो लदरपं भुवने कस्य कुतुकं न पुष्णाति। विभो ¦ 
संसाराणवोत्तारणसमरथं । अत्र॒ तदिव्यध्याहरतव्यम् , पूर्ववाक्ये यच्छन्ददरीनात्। 

तत्तादशमित्यथंः। त्वद्रूपं तव सख्यं ॒दिग्यमङ्गलविग्रहः । भुवने रोके । कस्य 
कुतुकं दरीनश्रवणस्वरूपध्यानाद वौत्सुक्यम् । न पुष्णाति न वर्धयति । मुसुक्ूणां 

जीवनमुक्तानामपि त्वहूषं ददीनादावौलसुक्यं जनयतीत्यथः। अत्र हेतु प्रददीयस्तस 
दाथ विवृणो ति--यलैकोकंयेत्यादिना । यत् त्रैलोक्ये महीयसः अपि महितम् । तरो 
क्यमहीयसः तैरोक्ये ोकतये यन्महीयः पूनिततमं वस्तु, ततोऽपि महिते पूजितम् । 

किश्च मोहनात् सम्मोहनम्। मोहनात् यदस्िंेरोक्येऽतिमोहने वस्तु, तस्मा 
दपीत्य्थः। अपिच कान्तिनिधानतः अपि कान्तम्। कान्तिनिधानतः कान्त्या 

शोमाया निधानं निधिस्तस्मादपि कान्तं मनोहरम् । अन्यच्च माधुर्यधुर्यादपि मधुरम् । 

यत् माधुर्षुै माधवस्य मधुरताया धुय धू्वहम्, तस्मादपि मधुरं माघुर्ययुक्तम् । 
अपरश्च सौन्दर्योत्तरतः अपि सुन्दरतरम् । यत् सोन्दर्योत्तरं सोन्दर्येणोत्तरमुक्छृष्ट 

तमम्, तस्मादपि सुन्दरतरमतियुन्दरम् । किश्च, आश्व्य॑तः अपि आश्चर्यम् । यदा 
र्यम् अद् मुतालम्बनं वस्तु, तस्मादपि आश्चयंमद् भुततमम् | अन्न सकलजनवलभत्व 

ख्पं सौभाग्यं भगवत उक्तम् | . जनवाहछभ्यमपि सोभाग्यमेवेत्यवगन्तन्यम् ॥ 

तत्तादङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी 

सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि । 
तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो प्वदरुपमानोक्ञक 

प्रमस्थैयंभयादचापलमला्चापत्यवार्तोदभूत् ॥ ४॥ 

तसादृशिति ॥ हे बिभो अच्युतं सा देवी तव वपुः सम्पाप्य स्वभक्तेष्वपि 
चिरतरं न॒ आस्ते। विमो पभो। अच्युत शीकृष्ण । सा प्रसिद्धा| देवी 
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लक्ष्मी; । तव श्रीनारायणस्य। वपुः शरीरं सम्पाप्य ववद्रक्षसि वासं रुन्ध्व 

त्यथः । स्वभक्तेषु स्वस्याः भक्तेषु | फं पुनरन्यभक्तेप्विव्यपिशब्दाथः । चिरतरम् 

अतिचिरकाटम् । अनेन कश्चित् कारं वसतीति रितम् । न आस्ते न स्थिति 

करोति। नन कि रक्ष्मीः स्वयं स्वभक्तेषु वसति, उत खूयान्तरेणेति चेत्तत्राह-- 

सम्पन्मयी इति । सम्पन्मयी धनधान्यादिरूपिणीः सती । ननु कुतो न स्वभक्त 

वस्त इत्यत्राह _ परमोस्ुका इति । परमोत्छुका अव्यवैशुक्कण्ठिता । लद्रपुस्सौ 

न्दर्या्कष्टचेतस्तयाऽन्यत्र गन्तुमद्यक्यत्वादिति मावः । ल्या ओत्सुक्ये देतु प्रददोयन् 

लद्रपर्वियिनष्टि---तत्तादृङ्मधुरातमकमिति | तदेव तादृक्र तत्सददयं यस्य तत् तत्ता 

टक् । निरुपममिलयर्थः । मधुरो माधुर्यवानलिा स्वरूपं यस्य तन्मधुरालकम् माधु 

रकसारमिव्यथः । अतो देव्था जौत्सुक्यमिति भावः"। तेन अस्याः तद्रुपमानोज्ञक 

्रमस्मे्ममयात् अचापरबलात् चापल्यवात्तौ उदमूत् बत कष्टम् । तेन् उक्तरीस्या 

स्वमक्तेभ्वपि स्थिरतयाऽनवस्थानेन । अस्याः देव्याः । व्वद्रपमानोज्ञकप्रेमस्थयमयात् 

तव रूपं लदरूपं तस्य यन्मानोक्ञकं रामणीयकम्, तेन यत् पर्णः लद्िषयकानुराग 

प्रकर्षस्य स्मैवं स्थिरत्वं तन्मयाततदूयात् । अचापर्बसात् अचापलं चापल्याभावम्तस्य 

वसत् प्रभावेण । चापल्यवातां चापल्यस्य वातां व्यवहारः । चपले रक््मीरिति 

जनव्यवहार दव्यर्थः.। उदम्दुदमूता । वत कमिति द्विरुक्ति. खेदातिशयेन । 

गुण एव दोषतया परिणत इति खेद कारणमनुमन््रेयम् । पतेन मगवतः प्रियतमावह 
भलशूपं सौमाग्यमुक्तम् | ण्तदपि सो माग्यमिव्युच्यत इत्यवगन्तव्यम् ॥ 

उक्तमेवाधं प्रमाणप्ररर्धनेन द्रदीवृर्वननाह--- 

लक्ष्मीस्तावक्रामणीयकहतवेय परेष्वस्थिरे 
त्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि रक््मीपते । 

ये त्वद्रयानगुणानुकीतेनरसासक्ता हि भक्ता जना- 

स्तेष्वेषा वमति स्थिरेव दयितप्रस्तावदततादग ॥ ५ ॥ 

लक्ष्मीरिति ॥ हे रक्ष्मीपते अहम् इयं॑रक्ष्मीः तावकरामणीयकहता 

ण्व परेषु अस्थिरा इत्यम्मिन अन्यत् प्रमाणमपि अघुना वक्ष्यामि | लक्ष्मीपते 



दवितीयदराकम् । १९ 

रक्ष्याः श्रीदेव्याः पते 'पियंतमः। इयं वद्रलमा। क्ष्मीः श्रीः । तावकरामणी 

यकृता तावकेन त्वत्सम्बन्धिना रामणीयकेन रमणीयतया हता समा्रष्टहृदया। 

एवकारेण परेष्वस्थिरत्वे कारणान्तरस्य व्यवच्छेदः. । परेषु स्वभक्तेषु । स्थिरा 

स्थिरवासा न भवतीत्यस्थिरा । ̀ इति एवं विधे |. अस्मिन् अर्थे । अन्यत् शब्द 

.व्यतिरिक्तम्। पमाणं अनुमानमित्यथः। अपिः ` समुच्चये । अधुना इदानीम् । 

वक्ष्यामि कथयिप्यामि। अनुमानमाह --य इत्यादि । लद्धयानगुणानुकीर्वनरसा 

सक्ताः हि भक्ताः ये जनाः, एषा तेषु स्थिरा ण्व-वसति} द्धयानगुणानुकी्तनरसा 

सक्ताः तव ध्यानं व्वद्धयानं तस्मिन् गुणानां तव ॒मक्तवात्सल्यादीनां यदनुकीतनं 

पूनः पुनः कीर्तनं तत्र. च यो रसस्तत्रासक्ताः तत्पराः. । हीति प्रसिद्धो । लद्धया 
नगुणानुकीर्तनरसासक्ततवेन प्रसिद्धा इत्यथः । भक्ताः भगवद्क्ताः | सन्तीति रोषः । . 
एषा क्ष्मीः । तेषु तथाविधेषु भक्तेषु । स्थिरा अचञ्चला । एवकारेण कदाचिदपि 

चाञ्चल्याभाव उक्तः । अतर हेतुमाह--- द यितप्रस्तावदत्तादरा इति) दयितस्य 

परियतमस्य प्रस्तावः प्रसङ्गः तत्र दत्तः आदरो यया सा। प्रियतमकथाश्रवणकोतु 

कादविव्यर्थः | प्रियजनकथाश्रवेणं कामिनां विरहतापं लघयति । अतो विरहबेदनायाः 

सद्यतया तथाविधेषु भगवद्धक्तेषु स्थिरेव वसतीति भावः । अनुमानन्तु- 

रक्ष्मीस्वदीयरामणीयकाङरृष्टमानसतया परेप्वस्थिरा त्वद्गुणानुकीत्तेनरसासक्तेषु प्रिय 

तमकथाश्रवणकोतुकेन स्थिरावस्थायिनी्वात्। या या स्वदुगुणानुकीर्तनरसासक्तेषु 
मियतमकथाश्रवणकोतुकेन स्िरावसायिन्यः, तास््वदीयरामणीयकाङ्ष्टमानसतया 

परेप्वयिराः, यथा वदुगुणानुकीतेनरसासक्ते उद्धवे गोपवारिकामुपगते प्रियतम 

कथाश्रवणकोतुकेन तत्समीपे सिरावसापिन्यस्त्वदीयरामणीयकाङ्ष्टमानसतया 

म्वभरतृप्वप्यस्थिरा गोपक्रुमायं इति । अनेन ये नामान सम्पत्समृद्धि वाज्छन्ति, 

नैर्भक्त्या भगवत्म्वषूपध्यानगुणकीतनानि सव॑दा कतेव्यानीव्युपदिष्टं कविनेत्यव 

गन्तव्यम् ॥ 
1 

* ध छ ५ ] थ मू [क 

इत्थं भगवतः स्वरूपमुपवण्य तच्छवणस्य सोक्षोपायमो छिभूतभक्तियोग 

सिद्धयपायतां ददोयति-.- 



० नारायणीयम् 

एवम्भूतमनोज्ञतानवसुधानिष्यन्दसन्दोहनं 
तवद्रपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् । 

सद्यः प्रयते मति मदयते रोमाश्चयत्यङ्गकं 
व्यासिश्वत्यपि शीतमाष्पषिसरेरानन्दमूरछोद्धपेः ॥ ६ ॥ 

एवम्भूतेति ॥ त्वहं सयः श्रण्वतां मति प्रेरयते मदयते | तव रूप 

लदरुपम्। सचो क्षरिति। श्रृण्वतां श्रोत॒णाम्। मतिं बुद्धिम् । प्रेरयते आकषंति। 
विषयेभ्यो बरादाङ्रृष्य स्वसिन् सन्निधापयतीत्य्थः । मदयते आनन्द विवशा 

मापादयति। किञ्च, अङ्खकं रोमाश्चयति। अद्धकं दारीरम्। रोमाश्चयतिं आनन्द 

विवशतया पुरकरितं विदधाति । अपिच, आनन्दमूरछद्धवैः शीतबाष्यविसरेः 
व्यासिश्चति अपि । आनन्दस्य मू वृद्धिस्तत्सकाशचादद्धवः उवत्तियषां 

तरानन्दमूर्छोद्धवैः । शीतनाष्यविसरैः सीतबाष्यस्य रिरिराश्रणो विसरः प्रसरः । 
व्यासिश्चति विरोषेणासमन्तात् सेचनं करोति। अनेन शीतवाष्पप्रसरस्याधिक्यं 

तेनानन्दमूछाया अतिश्चयश्च ध्वन्यते । अपिरुक्तार्थसमुच्चये । अत्र हेतुं प्रदर्शयन् 

तवदूपं विरिनष्टि-- चेतोहरमिति। चेतो हरतीति चेतोहरं मनो्टरम् । 

अल॒ हेतुमाह --एवम्भूतमनोज्ञतानवसुधानिप्यन्दसन्दोहनं परचिद्रसायनमय 
मिति । एवम्मूतमनोज्ञतानवसुधानिष्यन्दसन्दोहनम् एवम्मूता एवं बिधापूर्वोक्ता 
या मनोज्ञता रमणीयता सेव नवसुधानिष्यन्दो नवर्ुधाया नूतनीयूषस्य । 

नवत्ग्रहण माधुर्यातिशयदोतनाय । निष्यन्दो द्रवस्तस्य सन्दोहनं वषंकम् । पर 

चिद्रसायनमयं परो सर्व्कृष्टौ चिद्रसौ चित् ज्ञानं रस आनन्दश्च तयोरयन 

मयं मार्मस्वषूपम्। चिदानन्दपापकमिव्यर्थः । भगवत्खरूपानुसन्धानस्य चिदान 

न्दावाप्तिहेतुत्वादिति भावः । अनेन च भगवत्रूपश्रवणे स्ञाताहादानां 

जनानां परेमरक्षणा भक्तिरूपजायत इव्यप्युक्तमिति वेदितव्यम् ॥ 

अथ पूषस्मिन् शोके सूचिताया भक्तरमोक्षोपायमौरितां प्रद्शयति- 

एवम्भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्स योगद्वयात् 
कर्मक्षानमयादमृक्षोत्तमतरो योगीश्वरेगीयते । 



प्र॑थमदराकम् । २१ 

सोन्दर्थैकरसातमके स्वयि खलु प्रेमप्रकर्पात्मिका 
भक्तिनिश्रममेव विश्वपुरुषैरभ्या रमाक्छभ ॥ ७ ॥ 

एवम्भूततयेति । सः भक्त्यमिहितः योगः एवम्भूततया कर्मज्ञानमयात् 
योगद्भयात् भृशोत्तमतरः हि । सः नारदादिमिरप्यङ्गीकृततया प्रसिद्धः । भक्त्य 

मिहितः भक्तिरितयभिहितः उक्तः मक्त्याख्य इत्यर्थः । योगः मोक्षोपायः । 

एवम्भूततया उक्तरीत्या सर्वाङ्गीणाहादजनकतया। कर्मज्ञानमयात् कर्ममयात् 
ज्ञानमयाच्च । योगयोरमोक्षोपाययेोद्र॑यं योगद्भयं तस्मात्। भृशोत्तमतरः भृशमति 

रायेनोत्तमतरः श्रष्ठतरः। दीति प्रसिद्धो । प्रसिद्धमधिकश्चाध्यत्वं भक्तियोग्ये 
त्यथ : | अत्र प्रमाणमाह- योगीश्वरं गीयत इति । योगीश्वर ५ यो गिनामृषी 

णामीरवरैः गरषठिव्यासादिमिः । गीयते वण्यते । पुराणेष्विति शेषः। भक्तियोगस्य 

शरषठत्वे कारणान्तरमप्याह-- हे रमावलम त्वयि भक्तिः विश्वपुरुषैः निश्चममेव 
रभ्य इति | रमाया र्मया वहम प्रियतम । विश्वे सर परुषा विश्वपुरुषास्ते : | 

निर्गतः श्रमः आयासो यस्मात्तन्निश्रममिति करियाविरोषणम् । एवकारोऽत्रायोग 

न्यवच्छेदार्थकः । भ्या प्राप्या । खल्विति प्रसिद्धो । भक्तेः स्वरूपमाह-- 

प्ेमप्रकर्षतिमिका इति । प्रेम्णः प्रकर्षः उत्कषः आत्मा स्वरूपं यस्याः सा 

पेमपरकर्षालििका । प्रेमप्रकर्षोदये हेतुमाह -- सौन्दर्थकरसासमके इति। सौन्द 
मेको रस आतमा स्वरूपं यस्य स सोन्दरधैकरसासकलतस्मिन् । सौन्दर्य 
रसत्वं निरतिदायाहादजनकतवात् ¡ सोन्दर्यामतमये इत्यथः ॥ 

उभेवम्भूततयेत्यादि शोकमेव विव्रिणोति- 

निष्कामं नियतस्वधमेचरणं यत् कमेयोगाभिधं 
तद्द्रेत्यफलं यदीपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः| 

तचचन्यक्ततया सुदुगेमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो 
त्वस्परेमात्मकमक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी ॥८॥ 

निष्काममिति । कमयोगामिधं निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्, तत् 

दूरेत्यफलम् | कर्मयोग इत्यभिधा संज्ञा यस्य तत् कर्मयोगामिधम् | निगेतः 



२२ नारायणीयम् 

कामः फलामिसन्धिर्यस्मात्तननिप्कामम् ¦ नियतस्वधर्मचरणं नियतस्य निवयनेमि 
तिकादेः स्वधमस्य सन्ध्यावन्दनत्रतयागादेश्चरणमनुष्ठानम् | द्रस्य दूरमवं फरं 

मोक्षाख्यं प्रयोजनं यस्य तदृदरेप्यफरम् । यत् पुनः ओपनिषदज्ञानोपम्यम् , 

तत् तु अब्यक्ततया चित्तस्य सुद॒गंमतरम् । ओपनिषदज्ञानोपरभ्यम् ओपनिषद 

मु पनिषस्तिपादय॒त्रह्म तस्य ज्ञानेन अहमखण्डं ब्रह्मस्मी्यवंखूपेण उपर्य 

प्राप्यम् । ब्रह्मासनाऽवखान मिदयथंः । अव्यक्तया करणागोचरतया । चित्तस्य 

मनसः । सुदुगेमतरं सुतरां दुर्ममतरं प्राप्तुमशक्यम् । हे बिभो तस्मात् सेमासक 

भक्तिः एव सततं स्वादीयसी श्रेयसी । विभो कर्मज्ञानभक्तियोगफल्प्रदानसमथ । 

तस्मात् पूर्वाक्तात् कारणात्। त्वसेमासकमभक्तिः त्वयि प्रेम लस्ेम तदासििका 

भक्तिः । एवकारेण कर्मज्ञानयोगग्यवच्छेदः । सततम् उत्पत्तौ, तदनन्तरम्, 
फलप्राप्तौ च। स्वादीयसी अतिशयेनास्वादनीया । श्रेयसी त्क्मदिमिरपि 

पररास्यतरा चेव्यथंः ॥ 

सम्प्रति निप्काममिव्यादिनोक्तमुपपादयति द्वाभ्याम्-- 

अत्यायासकराणि कमेपरसान्याचर्य नियैन्मरा 
योधे भक्तिपथेऽथव्राऽ्प्युचिततामायान्ति किं तापता। 

ष्या तकेपथे परं तव वपुत्रह्माख्यमन्ये पुन- 
धिततद्रःवमृते विचिन्प्य बहुमिस्सिद्रयन्ति जन्मान्तर; ॥ ९ ॥ 

अत्यायासेति ॥ केचित् अत्यायासकराणि कर्णपरलानि आचर्य 
नियन्मलः बोधे अथवा भक्तिप्रे अपि उचिततामायानिति। अव्यायासकराणि 
बहुधनःययकायङ्केशादिमिः सद्धयानि। कर्मपटलानि कर्मणां यागप्रायधित्तादीनां 
पटलानि समूहान् । आचय अनुष्ठाय । निगन्मला निभ॑तपापाः सन्तः गोप 
ज्ञानयोगे । अथवा भक्तिपथे मक्तियोगे। जयमाशयः- ये विरक्तास्तेषां ज्ञान 
योगेऽधिकारः । ये तु नातीव विरक्ताम्तेषां भक्तेयोगेऽधिकार इति । उचितता 
मधिकारिताम् । जायान्ति प्राप्नुवन्ति । तावता किम् । तावता तावन्मात्रेण । 
कि किं प्रयोजनम्। भक्तियोगे प्रृत्तानामस्माकमेतावन्माबलोपयोगिना कमभोगेन 
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न किञ्चित् प्रयोजनमित्यर्थः । एतेन तददूरेस्यफलमिसयुपपादितम् । अन्ये पुनः 

चिततार्र्वम् ऋते ठ्कपये द्विष्ट परं ब्रह्माख्यं तव वपुः विचिन्त्य बहुभिः 
जन्मान्तैः सिद्धयन्ति। अन्ये पुनः अपरे तु विरक्तम्मन्या इत्यथः । ` चित्ता 

त्वं चित्तस्य मनसः आद्रव रागद्रेषादिराहित्यम्। ऋते विना। तर्कपथे 
' तर्काणां बेदान्तप्रतिपाययुक्तीनां पन्था विच।रमागेस्तस्मिन् । द्विष्ट ्ेशाननुमूय | 

परं सर्वो्कृष्टम् । ब्रह्व्याख्या यस्य तत् ब्रह्मख्यम् | वपुः स्वरूपम् । विचिन्त्य 

विविधैन्यिरविचायं। बहुमिरनेकैः। अन्यानि जन्मानि जन्मान्तराणि तैः सिद्धयन्ति 

पराप्नुवन्ति । वपुरत्रापि कर्म । अनेन तत्त्वव्यक्ततया सुदुगेमतरमिदयुपपादितम् ॥ 

एवं निप्काममित्यादिश्छोके युदुगमतरमि्यन्तमुपपाद्य अनन्तरं त्वस्रेमा 

त्मकेत्याद्य पपादयति--- 

स्वद्धक्तिस्तु कथारसामृतञ्चरी निमजनेन स्वयं 

सिद्धयन्ती भिमलभ्रबोधपदवीमङ्कुशतस्तन्यती । 

सद्यस्सिद्धिकरी जयत्ययि बिभो सेवारतु मे स्वत्पद्- 

्रेमभरौदिरसाद्रता द्रततरं वातालयाधीश्वर ॥ १० ॥ 

स्वद्धक्तिरिति ॥ अयि वातालयाधीख्वर लतवद्धक्तिः तु जयति| वाता 
ल्याधीश्वर गुरवायुपुरनाथ । त्वयि भक्तिस्वद्धक्तिः । तुविरेषे। नमाह-- जय 

तीति। कर्मज्ञनयोगाभ्यामुत्कर्षेण वततत इत्यथः । अत्र हेतुमाह-सयस्सिद्धि 

करीति। स्यः इहैव जन्मनि सिद्धि मोक्षं करौतीति स्यस्सिद्धिकरी । इतरयोस्तु 

न जन्मान्तरायासं विना सयो मोक्षदातृत्वमिति भावः। ननु व्रहमज्ञानेनेव मुक्तिः 
नान्यस्तस्याः कथिदपायोऽस्तीति. श्रुतिप्रतिपादिततया कथं भक्तेर्मोक्षिसाधनत्व 

मित्यत आह-- विमरप्रबोधपदवीं तन्वती इति। विमरप्रगोधपदवीं विमलो 

निभरुः शरीराद्यहम्ममामिमानरहितो यः प्रबोधः प्रकृष्टो बोधः जहमखण्ड ब्रह्मास्मी 

स्येवद्पः स॒ एव पदवी पोक्षमामेस्ताम् । तन्वती कुर्वाणा । एवश्च ज्ञानद्वारा 

भक्तेमेक्षदेतत्वाज्ानुपपत्तिरिति भावः। ननु कमंज्ञानयोगयोरपि प्रबोधजनकतया 
भक्तेः को विरोष इति चेत्तत्राह -- अङ्केशत इति। धनेव्ययदेहायासयुक्ति 
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चिन्तनादिङ्किशं विनेवयर्थः । सकरुकोकगुरोमगवतः प्रमावादिति भावः । ननु कथं 
भक्तेरुसतिरित्यत आह--- कथारसाग्रतञ्षरीनिमंजजनेन स्वयं सिद्धयन्ती इति । 

कथारसागृतञ्चरीनिर्मज्नेन कथायां तवारो किकव्यापारपतिपादकपुराणादौ यो रसः 
श्र्धारादिरसास्वादः स॒ एवामृतक्षरीनिमंज्नम् अम्रतञ्चरी अमृतपवाहस्तत्र 

निर्मज्नं नितरां मजनं तेन । स्वयमनायासेन। सिद्धथन्ती सिद्धि गच्छन्ती | 

अत्रायमाशयः-- तत्कथा; श्रुण्वतां पुनः पूनः शुश्रूषा जायते, ततश्च विविधविषय 

तृष्णा अपैति, ततध्ित्तशुद्धिदवारा भक्तिः स्वयमेवोत्पयत इति । एतेन त्वस्य 

मासकेव्याद्युपादितम्। एवै भक्तियोगस्योत्कधै प्रतिपा स्वस्यापि तत्सिद्धि 
प्ार्थयते-- मे सा तददप्रेमप्रोदिरसाद्र॑ता एव अस्तु इति। मेमम। सा 
सर्वोछृष्टा। त्वत्यदरपेमप्रोदिरसर््र॑ता तव पदं चरणकमलं त्वत्दं तत्र यस्म 
स्नेदस्तस्य प्रोढिरतिश्चयः स एव रसो रसनीयलाद्रसपदवाच्यस्तेनार्ता विरीन 
हदयता । एवकारेण कमेयोगादिव्यवच्छेदः । तस्य॒ कालान्तरे फरगमरदत्वेन 
रीर फरप्रदत्वाभावादिति भावः | ननु यदि त्वे भक्तेममिरषसि, तर्हि कथा 
प्रवणादिसक्तो भव, कि प्रथनेनेत्यत आह--दरुततरमिति । दरततरमतिशीघरम् । 
तवत्कथाश्रवणादिप्रयोज्यकाटविरम्बं विना अघुनैवेध्यर्थः | ननु कथ कथाश्रवणा 
दिकारणं बिना भक्तिरुप्त इत्याङ्कां परिहरन् भगवन्तं सम्बोधयति-- 
विभो इति । विमो कपुमकर्तुमन्यथाकपमपि समर्थ। अतो न किञ्चिदपि 
तव दुष्करमिति भावः ॥ 

इति श्रीनारायणीयव्याश्यायां बाख्बोधिन्यां द्वितीयदशकम् ॥ 
2 

तृती यदश्चकम् ॥ 

एवं भक्तेमक्षोपायमौरितासुत्पतिच्च प्रतिपाद्य अनन्तरं भक्तानां 
४ ॥ 

स्वरूप वणेयति- 

पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः 
स्मरन्तो सूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथा; ] 
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चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममू- 
नहं धन्यान् मन्ये समधिगतसवांभिरुषितान् ॥ १ ॥ 

पटन्त इति. ॥ अहम् अमून् धन्यान् मन्ये। अमून् भक्तान् । 

धन्यान् भाग्यवतः |. मन्ये निश्चिनोमि । कुत इत्यत आह-- समधिगत 
सर्वामिरुषितानिति । समधिगतानि प्राप्तानि सर्वाण्यभिरषितान्यभीष्टानि यैस्ते 
संमधिगतसर्वाभिरुषितास्तान् । भगवत्पादारबिन्दस्य समस्तपुरुषाथरूपतया तत्मापतौ 
पुन्रह्लोकादिकमपि न वाञ्छन्तीति भावः | अदःपदार्थमाह-- हे षरद 

ये भक्ताः त्वयि ख परं रमन्ते इति। बरद भक्ताभीष्टवरपदानेक 
निरत । खस्वित्यवधारणे । त्वय्येव नान्यत्र विषयादावित्य्थः । परमतिशयेन । 
रमन्ते त्त्स्वखूपानुसन्धानादिना परमानन्दमनुमवन्ति। भगव्स्वरूपानुसन्धानादि ' 

पकारमाह-- ते नामानि पठन्तः रूपं स्मरन्तः गुणकथाः कथयन्तः परमद 

भरसिन्धौ निपतिताः चरन्तः इति। ते तव! नामानि रामङ्ृष्णेत्यादीनि। 
पठन्तः उचचेस्तरं जपन्तः । रूपं दिव्यमङ्गरविग्रहम्। स्मरन्तः ध्यायन्तः । 
गुणकथा: गुणां भक्तवत्सिल्यादयस्तान् कथा अत्यद्भुतानि चर्त्रणि च। 
कथयन्तः रसवेदाविवशतया परस्परं भाषमाणाः। अत एव प्रमदभरसिन्धौ 

पमदभर अनन्दातिश्य एव सिन्धुस्समुद्रस्तत्। निपतिता मभ्नाः। अत एव 
चरन्तो गहायनपेक्षया भवसषेतपुण्यतीथदिषु सश्वरन्तश्च सन्तः। अन भक्तानां 

महंसया कवैस्तथास्वसिद्धौ महघुत्कण्डा ग्यज्यते ॥ 

ननु किमर्थमेवं भक्तान् स्तोषि, समपि मम नामानि पठन् मत्स्रहूप 
ध्यायन् मत्कथाश्च कथयस्तेषामन्यतमो भवेत्याशङ्कायामाह - - 

गदङ्धिष्टं कष्टं॑तथ् चरणसेवारसभरेऽ 
प्यनापक्तं चित्तं भवति घत विष्णो करु दयाम् । 

भवत्पादाम्भो जस्मरणरसिको नामनिवहा- 
नहं गायं मायं इहच्न विवत्स्यामि त्ने ॥२॥ 
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गदङ्धिष्टमिति ॥ चित्तं तव चरणसेवारसमरे भपि अनासक्तं भवति 
कष्टं बत । अत्र मभेर्यध्याहरतन्यम् । मम चित्तं मनः| तवोपासकानां 

कोतुकाधायकस्य । चरणसेवारसमरे चरणयोः पादकमल्यो्यां सेवा उपासनम् । 

अनुचिन्तनमिति यावत्। तत्र यो रसः सुखं तस्य भरे अतिश्येऽपि । 

किं पुनर्नामोचारणादाविव्यपिदाब्दारथः। आसक्तं तत्परं न भवतीत्यनासक्तम् । 

समाधातुमशक्यमिवयर्थः । अत्र देतुमाह--गदङ्धिष्टमिति । गदैः बद्यर्वाताडि 
मिरान्तरे रागादिभिश्च द्चिष्टं पीडितम् । तथाच रोगातुरोऽहं न भक्ताननुकर्त 
समथे इति भावः । कष्टं बतेति खेदातिदाये । ननु किंमल मया विधेय 

मिति चेततत्राह--- हे विष्णो दयां कुरु इति । मयीति रोषः । मदेकशरणोऽ 

यमिति मत्वा मय्यरनन्यश्षरणे कृपां विषेदहीत्यथंः । ननु मदीयक्पया तव 

कि प्रयोजनमिति चेत्तताह---अह भवत्यादाम्भोजस्मरणरसिकः नामनिवहान् 
गायं गायं कुह चन विजने विवत्स्यामि इति । भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिकः भवतः 

पादाम्भोजयोः पादारविन्दयोः स्मरणे चिन्तने रसिको जातकौतुकः सन् । 
नामनिवहान् नान्नं निवहान् समूहान् । गायं गायमिति पौनःघुन्ये विरक्तिः । 
नः पुनरगायन्नित्यथेः । कुहचन कुतचित् | विजने जनरहिते प्रदो । ध्यानसौकरया 
थम् | अन्यथा जनवाधया मनसः स्थिरीकरणमदोक्यमिति मावः । बिवस्यामि 
वासं करिष्यामि | यदहं तवतृपाभाजनममविष्यम्, त्वैवं करिप्यामीदयर्थ; ॥ 

मनु किमिति त्वया क्रपा प्राध्यते, रोगसारितिरेव प्रा्थ्य॑तामिसयत आह-- 

कृपा ते जाता चेक्िमिव न हि भ्यं तनुभृतां 
मदीयद्कशोधप्रतमनदश्षा नाम कियती । 

न फे के लोङ्केऽस्मिन्ननिश्षमयि शोकाभिरहिता 
भवद्भक्ता युक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते ॥ ३ ॥ 

करृपेति ॥ ते कृपा जाता वेत् तनुभृतां किमिव न हि लभ्यम्। ते तवेश 
रस्य । छृपा दया । जाता उत्पन्ना चेत्। तनुभृतां प्राणिनाम् । सखीरा्रादीनां 



दशकम्-२। भक्त स्वरूपवणनम् । २७ 

परुदप्ष्यादीनामपि। किमिव कीटरममिरषितं वस्तु । न रुभ्यं नं प्राप्तुं शक्यम् । 
सवेमप्यमिरषितं तवद्ैक्यरूपं निश्रेयसमपि रभ्यमेवेत्यर्थः। नन्वेवं सत्यपि तव 

किमायातमिति चेत्तत्ाह-मदीय्केोधप्रशमनदशा नाम कियती इति। मदीय 

देशोषप्रशमनदश्या मदीयानां मत्सम्बन्धिनां ङ्ेशोषानां बाह्यानामाभ्यन्तराणामपि 
"सर्वेषां रोगाणां प्ररामनस्य प्रशान्तेर्दशा स्थितिः। नामेति त्वर्थं । कियती किय 

न्मा अतिर्धीयसी । त्व्रपायां जातायां सर्वाभिरषितानामनायासेन सिद्धेः सैव 
प्रार्थ्यते । तस्यां च सिद्धायां लघ्माप्युपायमो सिमूतभक्तियोगस्य रोगनिद्रस्या 
प्राप्तुं शक्यतया मम स्वाण्यभीष्टानि सिद्धानीति मावः । नन्वेवं विधङृपापातीमूता 

विरखा इति चेननेव्याह--अयि असन् रोके के के न सुखगतिं विदधते इति। 

अयीत्यनन्तरं पूर्वश काद्रिष्णो इत्यनुवरच्या योजनीयम् । अयि विष्णो सर्वव्यापिन् । 
अनेन सर्वमप्येतत् दर्यत इति व्यज्यते । सुखगतिं सुखेन सञ्चारम् । विदधते 

ुर्बन्ति। ननु यदि सुखेनास्मिन् रोके सश्चारः क्रियते, तहिं संसारघन्धः 

स्यादित्यत आह--असक्ताः इति । असक्ताः सुखेप्वासक्ति विना । सुखानुभवे 
वासनाया अनुत्यत्या तस्य संसारबन्धदेतुत्वाभावादिति भावः। ननु कथमीदशीं 

दशामुपगता इत्यत आह--मुक्ताः इति । मुक्ताः जीवन्मुक्ताः । जीवन्मुक्तानां 
स्वरूपमाह--अनिशं शोकामिरहिताः इति । शोकेरवियाकार्यमूतै्दःसैरभिरहिता 
नितरां वियुक्ताः । जीवन्मुक्तौ हेत परर्शयति- भवद्धक्ताः इति। भवदवक्तरुक्ति 
हेतुत्वादिति भावः । अधमिहोके भवद्धक्स्या निचृत्तसमस्तदःखजाता जीवन्मुक्ताः 
परानु्रहमापरतया घुखेप्वसक्ताः के के न यथेष्टं चरन्तीर्यथः॥ 

ननु के त इत्यत आह -- 

ुनिप्रौढा रूढा जगति खल गूढात्मगतयो 
मवत्यादाम्भोजस्मरणयविरुजो नारदुखाः। 

चरन्तीकश्च स्वैरं सततपरिनिभातपरचि- 
त्सदानन्दादवेतप्रसरपरिमग्राः किमपरम् ॥ ४॥ 

भुनिप्रोढा इति ॥ दे ईश नारदमुखा सनिप्रोढाः जगति स्वैरं चरन्ति 
खट । ईश जगत्परिपालक । नारदो मुखमादिर्येषां ते नारदस॒खाः श्रीनारदश्चीशुक 
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प्रभृतयः । मुनिपरोढाः मुनिश्रेष्ठाः । जगति लोके। स्वैरं सुखेन । चरन्ति 
सञ्चरन्ति । खल्विति प्रसिद्धौ । तेषां युखसश्चारे दितुमाह-- सततपरिनिर्भातपर 

चित्सदानन्दा्रितप्रसरपरिममाः इति। सततं सर्वदा परिनिर्भातमनुभवपदवीमवतीरण 

यत् परचित्सदानन्दं सचिदानन्दं ब्रह्म तदेवद्रैतमुपा धिख्यात्तस्य प्रसरः सम्डुवः 

तस्मिन् परिमिग्नाः परितो मग्नाः तदेकीमूताः सन्त इयर्थः । तेषां परानन्देक्यं 

हेतुमाह--मवत्पादम्भोजस्मरण विरुजः इति। भवतः पादाम्भोजयोः पादारविन्द 

योरयत् स्मरणं तेन विगता सुजोऽविदयाकार्यभूतङ्केशपरम्परा येभ्यस्ते । ननु कुतो न 

ते द्यन्त इत्यत आह--गूढासगतयः इति । गूढा पररश्या आसनः स्वस्य 

गतिगेमनं येषां ते। ननु कथमिदं ज्ञायत इत्यत आह-- रूढाः इति । ढाः 

प्सिद्धाः। पुराणेषु प्रसिद्धमेषामस्मदादिमिरदद्यतया गमनमित्यथंः। इतः परं नं 

तेषां किमपि रभ्यमवरिष्टमित्याह अपरं किमिति । अपरमन्यत् । रम्यमिति 

रोषः । दवंविधाया अवस्थाया नान्यत् किमपि लभ्यमवशिष्टमिव्यथः ॥ 

ननु किमिति त्वया ज्ञानं न प्रा्य॑त इत्याशङ्कां परिहत भक्तेस्त्कार्य॑का रित्व 
मह्- 

भवद्धक्तिः स्फीता भवतु मभ सैव प्रश्चमये- 
दरेषङ्केशो्धं न खदु हृदि सन्देहकणिका । 

न चेद्रयासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचो 
भवेन्मिथ्या रण्यापुसुषप्रचनप्रायमखिलम् ॥ ५ ॥ 

भव्रद्धक्तिरिति ॥ मम भवद्भक्तिः स्फीता भवतु [ भवति भक्तिर्मबदधक्ति; 

स्फीता प्रवृद्धा । भवतु जायताम् । सा एव अरोषड्केशौषं परशमयेत्। सा 
भवद्वक्तिः ! एवकारेण ज्ञानव्यवच्छेदः । अरोषद्धदोधम् अरोषाणां समस्तानां 

केशानां संस।रदुःखानामोधं सञ्चयम् । प्रशमयेनिवर्वयिष्यति । मूर्तिः 

दास्यतीवयथः ¦ हृदि सन्देहकणिका नम ख| हृदि हृदये। सन्देह 
कणिका सन्देहस्य संशयस्य कणिका लेशः । खलस्वित्ययोगन्यवच्छेदे । अत्र 

विपक्षे वाधकमाह-न चेत् भ्थासस्य उक्तिः तव॒ वचनं नैगमवचः' च 
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असिं रथ्यापुरुषवचनभाये मिथ्या भवेदिति । न चेत् यदि भवद्धक्तिः 
समस्तसन्तापनारिनी न स्यात्तहिं। व्यासस्योक्तिः पुराणवचनानि । तव॒ वचनं 
अजुनमुद्धवं प्रति च यटुक्तं॑तत् | नेगमवचः नैगमानां वेदज्ञानं वचो 
वचनम् । अखिलं समन्तम् । रथ्यापुरषवचनपरायं रथ्यापुरुषाणांमनाप्तानां 

` यद्वचनमुक्तिलस्रायं ततुल्यम् । मिथ्या असदथबोधकम् । यदि भवद्धक्तिर 

रोषङ्ठेशोधं न ॒प्रशमयेत्तहिं ग्यासादिवचनं रथ्यापुरुषवचनवदप्रमाणं स्या 
दिस्यथेः ॥ ५ 

नन्वत भक्तिन्ञानयोरभोकषरैतुखस्य तुल्यतया कुतो ज्ञानमेव न प्रार्थ्यत 
इत्याशङ्कां परिहत चज्ञानयोगाद्धक्तियोगस्य चारुत्वमाह-- 

भवद्धक्तिस्तावत् भ्रयुखमधुरा त्वद्गुणरसात् 
किमप्यारूढा चेद खिलपरितापग्रश्चमनी । 

पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिल- 
न्महानन्दादेतं दिशति किमतः प्राथ्यमपरम् ॥ ६ ॥ 

भवद्धक्तिरिति ॥ भवद्धक्तिः तावत् तवदूगुणरसात् परमुखमधुरा । 
भवति भक्तिभवद्भक्तिः । तावदिति विशेषे । तमाह--प्रसुखमधुरेति । त्वदूगु 
णरसात् तव गुणेषु यो रसः प्रीतिः । स्वदीयालौकिकचरितलश्रवणादौ 
यः श्रङ्ारादिरसास्वादजश्चमत्कारस्तस्मादित्यथः । प्रमुखमधुरा प्रमुखे परारम्म 

एव॒ मधुरा आहयादकारिणी । ज्ञानयोगस्य तु न प्रारम्भ एवाहादकारि 

त्वमिति भवः। किञ्च, किमपि आरूढा चेत् असिरुपरितापप्रशमनी । 

किमपि किचित् । आरूढा व्रद्धिमुपगता । अलापि त्वदृगुणरसादिति 
योज्यम् । अयं मावः--त्वद्गुणान् श्रृण्वतां पुनः पुनः शश्रषा जायते, 

पुनः पनः श्रवणेन च कथारसामृतञ्षरीनिमेजनाच्वद्धक्तव द्धिमुपयास्यतीति । 

जखिरूपरितिपप्रशमनी अखिलानां समस्तानां परितापानामाप्यासिकादिसन्ता 

पानां प्रशामनी समूोन्मूनकारिणी । अपिच, पुनः अन्ते खान्ते विम 

परिबोधोदयमिरन्महानन्द द्वितं दिशति च । पुनः अननतरम् । अन्ते अवसाने । 
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खान्ते हदि । विमरूपरिबोधोदयमिरन्महानन्दद्वैतं विगतो मरः शरीरायहम्ममा 

मिमानो यस्मात् स व्रिमखः स चासौ परिबोधम् जहमखण्डं ब्रह्मास्मीति ज्ञान ' 

तस्योदयः उल्तिः । उन्न त्रह्म्ञानमिव्य्थः । तेन मित् सम्मिरिति 

यन्महानन्दस्य महत आनन्दस्य । आनन्दं महत्व सक्चन्दनादयुपाध्यनव 

च्छिन्नलम् । अद्रितमेक्यम् । ब्रहक्यमिति फरितिम् । दिशति ददाति। च 

कारोऽत्र पूर्वोक्तसमुचये । अतः अपरं किं प्राध्वम् । अतोऽस्मा द्धतः । 

अपरं भक्तेरन्यत्। प्राश्य प्रा्थनीयम् | जआदिमध्यावसानप्वाहद्जन कत । 

भक्तिरेव प्रार्थ्या नान्यत् किमपि प्राथ्यमित्यथ 

एवं साध्यभक्ति प्रयोजनपयन्तामुपवण्यं सख्य तस्यामनधिकारमाशङ्कय 

करियासिमकां साधनभक्ति प्रथयते - 

विधूय ङ्श्षान्मे रु चरणयुग्म धृतरसं 

भवलक्षेतप्राप्ठो करमपि च ते पूजनविधो । 
भवन्पूर्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी 

परिघराणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते || ७ ॥ 

विधूयेति ॥ व्व मे शान् विधूय चरणयुग्मं भवस्रत्रपरापतो करं ते 

पूजनविधो अपि नयनं भवन्मूर््यारोके च धृतरसं कुर । मे मम । क्चैशान् 

बाह्यान् वातादीनाभ्यन्तरान् रागादीश्च । विचूय दूरीकृत्य । अन्यथा चरणादीनां 

रोगपीडितत्वे तत्लाभिराषश्च न स्यादिति भावः | चरणयुग्मं चरणयोः पाद 

योयुग्मं॑युगलम्। भवत्के्पराप्तौ भवतः क्षेत्रं भवसने्ं॑ततर प्राप्ति्भैमनं तत्र । 

करं बाहुम् । ते तव | पूजनविधौ पूजन्य पूजाकरणर्य विधिरनुष्ठानं तस्मिन् । 
नयनं नेलयुगलम् । भवन्मूररयारोके भवतो मति; प्रतिमा तस्था आरके 

दने । चकारोऽपिशन्दश्च समुचये । धृतो रस आग्रहो येन तत् धृतरसं 

सञ्ञातकोौतुकम् । कुरु विषेहि। किञ्च, अथ घराणं ते पादतुरुसीपदिाणे 

श्रवणं ते चारूवरिते अपि। अथ पुतन; । घ्राणं प्राणेद्धियम् | तेतव । 

पादतुलसीपसिणि पदतुरुसी पादयोरचिता तुर्सी तस्याः परिरिणि । 
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श्रवण शरोतेन्दियम् । चाश्चरिते चार्णि मनोहरे चरिते कथायाम् । 
कथाश्रवणे इव्यथः । चार्तविरोषणेन मनसो रागादिपीडितस्वान्मनोहरेपि 
तचरिते हन्त मे नाभिरुचिरुदेतीति कवेः खेदो ध्वन्यते । अपिशब्दोऽत्तापि 
समुचये । अतापि धृतरसं कुर्विति योजनीयम् ॥ 

अथ स्मरणं प्राथयते-- 

प्रभूताधिभ्याधिप्रप्भचकिति मामकहूि 
त्रदीयं तदरूपं परमसुखविद्रपुदियात् ! 

उदशवद्रो माश्चो गरितवहुहषाश्रनिवशे 
यथा विस्मयासे दुरुपश्चमषीडापरिमवान् ॥ ८ ॥ 

प्रभूतेति ॥ प्रभूताधिव्याधिप्रसमचर्ति मामकषटदि त्वदीयं परमसुख 

चिटूपं तत् रूपमुदियात्। प्रभूतापिव्याधिप्रसमचरिते परमूतैः प्रवद्धैः आपिभिः 
आन्तरे रागादिभिः व्याधिभिः बदयर्वातादिमिश् प्रसमं बलाचरिते शरीरादियोगक्षेमै 
फतत्परे । मामकहृदि मामके मदीये हदि हृदये । ववदीथं त्सम्बन्धि 
परमसुखचिटूं चिदानन्दश्वरूपम् । एतद्विशेषणं पीडापरिभव विश्मरणहेतुत्वेनो 
पन्यस्तमिति द्रष्टव्यम् । तत् सूथ॑स्धिकिंरीरमित्यादीना पूर्वै प्रतिपादितम् । 
रूपं दिव्यमङ्गलवि्रहः । उदियात् प्रादुभवतु । यथा तरणिमण्डलं तिमिरनिकर 
मुन्मूरयदेवोदेति, तथा मदीयापिव्याधिसश्चयानुन्मूखयदेव मम चेतसि पादुर्मवतु 

दयुदियादित्यनेन चोत्यते। अतोदियातित्यस्य पूते तथरत्यध्याहतत्यम्, उत्तर 
वाक्ये यथेति दर्शनात् | तथा तेन प्रकारेण । तमेव प्रकारमाह--यथा अहम् 
उदश्चद्रोभाञ्चः गङितबरहुहषाश्च निवहः दुरुपशमपीडापरिभिवान् विस्मर्यासमिति । 

उदञ्नन् उद्गच्छन् रोमञ्चो रोमहषण यस्य स उदश्चद्रोमाञ्चः | स्वस्स्वरूपास्वाद 

जनितहर्षातिरेकेण पुरुकितशरीरः सन्नित्यथंः। गकितिः द्रुतो बहूनां प्रभूतानां हषा 
कणां सन्तोषाश्रणां निवहः समूहो यस्य स गकितिबहुह षाश्रुनिवहश्च सन् | दुरुप 

शमपीडापरिभवान् दस्पश्षमाः शमयितुमशचक्याः याः पीडा: आभ्यन्तर। बह्यश्च 

तासां परिभवान् तत्कर्वकानुपद्रवान् | विस्मर्यासं विम्भरन् भविष्यामि ॥ 



३२ नारायणीयम् [स्कन्थः-१ 

अथ भक्तियोगस्य सिद्धौ कारु ` विरुम्बमसदहमानः किमप्याह -- 

मरुद्गेहाधीश खयि खल पराश्वोऽपि सुखिनो 

भवत्खेही सोऽहं सुबह परितप्ये च किमिदम् । 

अकीतिस्ते मा मूदरद गदभारं प्रशमयन् 
मवद्धक्तोत्तसं शटिति करु मां कंसदमन ॥ ९ ॥ 

मरुद्गेडाधीशचेति॥ दे मरुदूहाधीश त्वयि परच्चः अपि सुखिनः 

ख । मरुद्गेहाधीश गुरुवायुपुरनाथ । त्वयि ईश्वरे । पराञ्चः विमुखा नास्तिका 

दयः | सुखिनः सुखमाजः। का कथा भक्तानामिव्यपिश्ब्दार्थः । खल्विति 

प्रसिद्धो । भवत््ञही सः अहं सुबहु परितप्ये च इदं किम्। भवत्खेही मवत्पर | 

सः नानाविधोपद्रवपीडितः । सुबहु अतीव । इदं क्रियाविशेषणम् । परितप्ये 

परितापमनुमवामि । इदम् अभक्तानामपि सुखित्वं मवस्परस्यापि मम परिताप 

इतीदम् । कि महदिदं बषम्थमिस्य्थः । नच मद्विसुखा जन्मान्तरे मत्परा इत्यस्मिन. 

जन्मनि सुखमनुमवन्ति, त्वं तु न तथेति न वैषम्यमिति वाच्यम्, तथा सति भवद्ध 

क्तानां च्युतिप्रसङ्कात् । अस्त्वेवं का क्षतिरिति चेत्तल्ाह--ते अकीर्तिः मा मूदिति। 

ते तव । अकीर्तिः किमिति हरिं भजथ, योऽभक्तानां सुखप्रदो भक्तानां ढशदायी 

चेत्यपकीतिरिसयथः । यदि भवत्परं मामुपेक्षसे, तर्हीदशी तवाकी्तिः स्यादिति 

भावः| ननु किमत्र मया विधेयमिति चेत्ततराह- हे कंसदमन वरद ञ्लटिति गदभारं 

प्रशमयन् मां भवद्धक्तोतंसं कुरु इति । कंसदमन कंसनाश्चन | वरद भक्ताभीष्ट 

वरप्रद । आभ्यां सम्बोधनाभ्यां दुष्टनिग्रहशिष्टपरिपाख्नजागरूकलवं, तदथेमेव 
भवतः शारीरपरिप्रहश्चेवि। तथाविधस्य तवाभक्तानां निग्रहो भक्तानामनुम्रहश्येव 

युक्त इति चोचयते । क्रिमि दीधरत् । तवाकीर्रुदयात् पूर्वमेवेत्यथः । गदभार 

मिलयस्य ममेत्यादिः। गदभारं रोगपीडामरम् । प्रशमयन् प्रकर्षण शमयन् 

नादाथन् समूरमुन्मूल्यन्। भवद्धक्तोतंसं भवद्क्तानामुत्तसं शरष्ठम् । कुरु विधेदि । 
एवञ्च तेऽपकीतिने स्यादिति भावः| 

णवं भक्तेर्मक्तानां च स्वरूपमुपवण्यं प्रकरणमुपसंहरति -- 



दशकम्-२] भक्तिधार्थना । ३३ 

कियक्तभयोभिस्तव हि करुणा यावदुदिया- 
दहं तावदे प्रहितविबिधातेप्रखपितः। 

पुरः क्लप्ने पादे वरद तवं नेष्यामि दिविसा- 
न्यथाशक्ति व्यक्तं नतिनुतिनिषेवा बिरचयन् ॥ १० ॥ 

किथुक्तेरिति ॥ भूयोभिः उक्ते किम् | भूयोभिः प्रभूतैः उक्तेर्भाषितेः। कि 

न किंश्चित् प्रयोजनमित्यथंः । किं पुनः करिष्यतीति चेत्ततराह- हे देव अहं प्रहित 
विविधा्तपररुपितः तावत् पुरः क्ले तव पादे यथाशक्ति व्यक्तं नतिनुतिनिषेवाः 
विरचयन् दिवसान् नेष्यामि इति । देव भक्तानां हदि प्रकाशमान । प्रहितं 

व्यक्तं विविधं नानाप्रकारमार्तपररपितमतिप्रकपो येन सः प्रहितविविधार्तपररपितः 

सन् । तावत् तद्र्यन्तम्। पुरः पुरस्तात् । क्टपते कल्िते। दषदादि षति भावः । 

वक्ष्यति च टषदि हदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा इति । तव ईश्वरस्य ! पदे 
चरणकमले । यथाशक्ति शक्तिमनतिक्रम्य । रोगातुरोऽहं यावेच्छक्रोमि, ताव 
दित्यर्थः । व्यक्तं स्पष्टम् । ये भवदुपासकान् परिहसन्ति, तेभ्यो रुजां विहायेति 
भावः । नतिनुतिनिषेवाः निर्नमस्कारः नुतिः स्तुतिः निषेवा पूजादि ताः। 
विरचयन् विरोषेण सादरं रचयन् कुर्वाणः। दिवसान् नेष्यामि कालयापनं 

करिष्यामि । अत दिवसानित्यनेन भगवक्छपाामे महदौतसुक्यं व्यज्यते । भगव 

तदयोर्नमस्कारादीनां फलवतां दर्शयन् सम्बोधयति-- वरद इति । वरद भक्ताभीष्ट 
वरप्रद । तावत्दा्भं दर्श॑यति--यावत् तव हि करुणा उदियादिति। यावत् 
यदा । हीति वाक्यारुङ्कारे । करूणा कृपा । उदियात् उदेष्यति ॥ 

इति भक्षस्रूपवर्णनं भक्तिपराथना च तृतीयं दशकम् । 

इति श्रीनारायणीयग्याश्या्यां बाल्बोधिस्यां 

प्रथमस्कन्धपरिच्छेदः । 

आदित; शकर्सघ्या ३० 



दितीयस्कन्धपरिच्छेदः 

चतुथेदश्चकम् । 

अथाष्टाङ्गयोगवर्थया मगवदुपासनं कलुमभिरषन् कविर्वातादिमिबाीषय 

रागादिभिराभ्यन्तरेश्च रोगेः पीञ्यमानतया आलसनस्तवाशक्ततामनुसन्धाय प्रथममा 

रोग्यं प्राथेयते-- 

कस्यां मम रुप्य तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया । 

स्य्टमषटविधयोगच्य। पुष्टयाऽ्छु तव तष्टिमाप्लुयाम् ॥ १ ॥ 

करयतामिति ॥ मम तावतीं कल्यतां कुरुप्य । अत्र वरदेति पूव 

स्माच्छरोकादनुवृत्या योजनीयम् । हे वरद भक्तामीष्टवसमद । ममारोग्यकरण तवा 

वर्यनीयमित्यमिप्रायेणैतत्सम्बोधनम्। मम॒ तद्धक्तस्य । तावतीं तावन्मात्रम् । 

कल्यतामरोगताम्। बाह्यानामाभ्यन्तराणां च रोगाणां निवृत्तिमिर्यथः । कुर्व 

विधेहि । तावत्पदा्ैमाद--यया भवदुपासनं, कल्यते इति । यया यावद्वा 

कल्यतया भवदुपासनं भवतः उपासनं भजनम् । कल्यते अनुष्ठातुं शक्यत । 

ननु कीरं तदुपासनम् , यदर्थमेवं सोत्कण्ठम।रोग्यं प्रार्थ्यत इति चेत्तताह- अष 

ष्टया अष्टविधयोगचर्धेया आशु तव तुषटिमाप्नुयं स्पष्टमिति । पृष्टया पूणवा । 

अष्टविधयोगचर्यया अष्टविधस्यष्टङ्गस्य योगस्य मवस्राप्युपायस्य चर्यया जनुष्ट 

नेन । आश सघ्रमेव । तव भक्तप्रियस्य । तुष्टि प्रसादम् । आप्ठुयां रभेय । 

ष्टं निश्चितम् । यहमरोगः स्याम् , त्वं करिष्यामीति निश्ितमिव्यथेः । 

सम्प्रति मदकस्यतेवाषट्गयोगवैकल्यकारणमिति भावः ॥ 

ननु कानि तान्यष्टावद्घानि योगस्येति चेपतत्राह-- - 

ब्रह्मचयंददतादिभिर्यमेरापुवादिनियमेथ पाविताः । 

कमरे दृढममी सुखासनं पङ्जादमपि वा मवत्पराः ॥ २॥ 



दशकम् -४| अष्टाङ्गयोगवर्णनम् । २५ 

बरह्मचथति ॥ अमी वयं भवदराः - ऋचर्यटढतादिमिः यमैः आष्वादि 
नियमश्च पाविताः सुलासनं जपि वा. पृङकजायं दं वुर्महे । जमी यदा ते छपा 
उदेष्यति, तदा प्राप्तारोग्याः । वयमिति बहुवचनेनाष्टाङ्गयोगचर्याप्रतिबन्धकरोग 
निवृत्तो तत्ाधिकारपरापरातनः इतार्थतामिमानो चोत्यते। मवान् परो भजनीय 
त्या प्रधानभूतो येषां ते मवंखराः मवदुपासनमात्रतत्राः सन्तः। न तु 

रोगनिवृत््या देहसुखप्रा्तौ विषयानुभवततरा भविष्याम इति भावः । ब्ह्यचर्थस्य 

सीणां दरोनस्परीनादिव्जनस्य दता कदाचिदप्मपच्युतिरादिर्थैषां ते ब्रह्म 
चयैदढतादयः तैः । आदिशब्देनाहिंसासत्यास्तेयादि गृह्यते । यमेः यमास्यैरङगः । 
मप्टवादिनियमैः आषवः स्नानमादिर्यषां ते भ्वादयः । अत्रादिशब्देन 
मनःशुद्धिजपतपोहोमादि गृह्यते । ते च ते नियमा नियमाख्यान्यङ्गानि तैः। 
पाविताः परिशुद्धकायवाङ्मानसाः सन्तः । सुखासनं तन्नामधेयमासनम् । अपि 

वा अथवा । पङ्कजं पद्मासनमाधं यस्य तत् पङ्कजायम् । सुखासनं प्दयासनं 

स्वस्तिकासनमन्यदरेतयर्थः । इदं यथा अन्तराऽन्तरा मेदं विना दीर्षदीरष 
कारमवस्थातुं शक्यते तथा । कुर्महे अभ्यासेन वश्षीकरिष्याम इत्यथः । अत 
यमनियमासनाख्यानि त्रीणि योगाङ्गन्युक्तानि ॥ 

आसनजयानन्तरं प्राणायामं प्रत्याहारश्च करिष्याम इत्याह-- 

तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निमेखाः | 
इन्द्रियाणि विषयादथापहूत्यास्महे भवदुपासनोन्युखाः ॥ ३ ॥ 

तारमिति ॥ वयम् अन्तः तारं सन्ततमनुचिन्त्य प्राणवायुमभियम्य 
निर्मलाः अथ इन्धियाणि विषयादपहस्य भवदुपासनेोन्मुखाः आस्महे । अन्तः 

हदये । तारं प्रणवम्। सन्ततं तेरुधारावत् षण्टानदवचाविच्छिन्नम् । 
अनुचिन्त्य विजातीयप्रत्ययेव्यवधानं विना ध्याता । प्राणवायुं श्वासानिलम् । 

अभियम्य पूरककुम्भकरेचकैः स्वाधीनं कृत्वा । यथा स्वहस्तयोः प्रसरणाकरुच्च 

नादो स्वाधीनता, तथा शासानिरस्यापि बहिनिस्सारणेऽन्तस्संस्थापनेऽन्यत 

पमणयनें च स्वाधीनतां सम्पायेस्यथं : | अतं प्व निगता मल रागादयो 



३६ नांसायणीथमे् [स्कन्धः-२ 

दोष भ्य निषा: सन्तः। तदकतम्-- प्राणायर्दरंदोषान्ः इति । 
अथ प्राणायामानन्तरम् । इन्द्रियाणि वहिुखानिः चक्षुरादीनि । विषयात् 
ख्पादितहद्विषयात् । अपहत्य अन्तर्मुखानि क्त्वा प्रत्याहृत्य । इति प्रत्याहार 
उक्तः] भवदुपासनोन्मुखाः भवत उपासने ` धारणाध्यानदिरूपे उन्मुखाः 

सन्नद्धाः सन्तः । आस्महे वर्तामहे ॥ 

प्रतयाहारानन्तरं धारणां करिष्यामः ईत्याद-- 

अस्फुटे वपुषि ते प्रयलतो धारयेम धिषणां बहुदः । 

तेन भक्तिरसमन्तराद्रताञद्ररेम भवदङ्धिचिन्तकाः ॥ ४ ॥ 

अस्फुट इति ॥ वयं ते अस्फुटे वपुर प्रयलतः हुः धिषणा धार 
येम । स्फुटे चक्चुषा साक्षातकृतत्वेन स्पष्टं प्रतीयमानम् । तन्न भवतीस्य 

स्फुटम् । केवलं श्रुतत्वेनापाततः प्रतीयमानमित्यर्थः । तथाविधे । ते तव 
विष्णोः । वपुषि भक्तानुप्रहायाङ्गीकृतरीखा विग्रहे । अस्य स्वरूपं "जकर 
धरश्यामलम्, इत्यादिनेोततरत्र वक्ष्यति । प्रयतः तत्तदवयवस्फुरणार्थमवधानेन । 

धिषणां बुद्धिम् । मुहुमुहुः पुनः पुनः। अनेन यद् बुद्धरन्यविषयावरम्बननिद्रारोषा 
दिना धारणाप्रतिबन्धो जायते, तदा न विरता भविष्याम इति घोत्यते। धारयेम 
सस्थापविष्यामः। इति धारणेोक्ता। धारणायाः फलमाह-भवदङ्प्रिचिन्तका 

वय॑ तेन मक्तिरसम् जन्तः आद्रेताम् उद्हेम इति । भवदङ्मिचिन्तकाः भव 
चरणाम्भोजस्मरणनिरताः। तेन धारणाभ्यासेन। भक्तिरस भक्तिरेव रसो रसं 

नीयल्वाद्रसपदवाच्यस्तम्। अत एव अन्तः हृदये । आर्तां सिक्तताम् । 
बिङीनतामिति यावत्। अत्र चकारोऽध्याहरवव्यः। उद्हेम प्र पनुयाम इत्यथः ॥ 

धारणाया अनन्तर ध्यानं करिष्याम इत्याद-- 

विर्फृटाबयवभेदमुन्दरं त्वद्वपु सुचिरशीरनावशात् । 
अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ॥ ५ ॥ 
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विस्फुटावयवभेदसुन्दरमिति ॥ त्वदाश्रयाः वय॑ ध्यानयोगनिरताः 
विस्फुरावयवमेदयुन्दरं  वद्रपुः सुचिरशीरनावशात् मनसि अश्रमं ॒चिन्त 
यामहे । त्वमाश्रयः शरणं येषां ते त्वदाश्रयाः । ध्यानयोगनिरताः ध्यानाख्ये 
योगे मवत्माप्टयुपाये निरतास्तत्पराः सन्तः। विस्युटावयवभेदसुन्दरं .वि्छुटाः 
विरोषेण स्फुटाः स्पष्टाः अवयत्ानां श्रीमत्यादादिकेशन्तानां भेदाः विरोषा 
यस्य॒तद्विसफुटावयवमेदम् । तच्च" तत् स॒न्दरमङ्गल्यङ्गविन्याससोष्ठवयुक्तमिति ` 
विरोषणयोरपि विरोषणसमासः । तव॒ वपुस्द्रपुः । सुचिरद्ीरनावशात् 

सुचिरं दीर्थकारं या शीरना धारणाया अम्यास्तद्रश्ात् । अश्रममनायासेन । 
एतत् क्रियाविरोषणम्। मनसि हृदयकमले । अबाङ्मुखं हदयकमठमूर्वग् 

भावयित्वा तदुपरि सूर्याचन्द्रमसावमिश्च विचिन्त्य ` ततत॒वदहिमध्य इत्यथः । 
एतद्रक्ष्यति-"चित्तपद्मं त्ववाश्चम् । उरध्वाग्रं भावयित्वा रविविधुशिखिनः संवि 

चिन्त्योपरिषटात्तलस्थं भावये त्वाम् इति । चिन्तयामहे भावयामहे । तत्तदवयवेषु 
प्रत्येकं मन: संस्थापयिष्याभ इव्यर्थः । इति ध्यानयोगः ॥ 

एवं प्राप्थ्यानयोगानां समाधेः प्राति दशयति ध्यायतामित्यादिद्राम्याम्-- 

ध्यायतां सकरमूतिमीदशीञुन्मिषन्मधुरताहतात्मनाम् । 

सान््रमोदरसरूपमान्तरं ह्म सुपमयि तेऽवभासते ॥ & ॥ 

समाधिस्तु द्विविधः सविकल्पको निविकल्पकश्चति । तत्र च प्रथमं सवि 

केस्पकसमाधिमाह-- ध्यायतामिति ॥ अयि ईदृशीं सकलमूतिं ध्यायताम् 

उन्मिषन्मधुरताहृतासनां सान्दरमोदरसरूपम् आन्तरं ब्रह्म अवभासते । अयी 

त्यनन्तरं भगवन्निति शोष $: 1 ईदशीम् अतिसोन्दययुक्ताम् । सकरमूतिं सकट 

केरचरणाययवयवोपरक्षिता मूतिर्िग्रहस्ताम् । ध्यायतां चिन्तयताम् । अत एवो 

मिषन्त्या अभिव्यक्तया मधुरतया माधुर्येण हतो वद्ीहृतः आत्मा मनो येषां 
ते उन्मिषन्मधुरताहृतासानस्तेषाम् । योगिनामिति रेषः। सान्द्रमोदरससूपं सान्द्रा 

नन्देक रसस्वरूपम्। आन्तरं अन्तरिनद्ियग्रह्मम् । अनेन च सबिकल्पकसमधो 

जञाज्ञानज्ञेयभेदेनाभेदेन चाषमासत इति चोत्यते । अभासे भरकाशते । 
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ननु कथं सकरमूर्तिं तां ध्यायतां सान्दरानन्दैकरसं - बरह्माबभासत इप्याशङा 

यामाह-- ते रूपमिति । ते शुद्धसत्वमयविग्रहस्य तव । ख्यः स्वरूपम् । उड 

सत््वमयस्य निप्कलन्रह्मामेदो निष्कम्पे इत्यादिना पूवे प्रतिपादितः | तथा 

च सुवणंमयकटककुण्डलादिभाने यथा सुवर्णमपि भासते, ` तथाः शुद्धसत्त्व 

मयविग्रहभाने शद्धसच्वाभिन्नं॑निप्करं ब्रह्मापि भासत इति भावः । इति 

सविंकल्पकसमाधिरमिदहितः ॥ 

अथ निविकल्पकसमा्धि दंशेयति-- 

तत्समास्वदनरूपिणीं स्थिति स्वत्समाधिमयि विश्वनायक । 

आशिता पुनरतः परिच्युतावारमेमहि च धारणादिकम् ॥ ५ ॥ 

तत्समास्वदनरूपिणीमिति ॥ अयि विश्वनायक तत्समास्वदनरूपिरणी 
स्थितिं लत्समायिमाभ्रिताः वयम् अतः परिच्युतौ पुनश्च धारणादिकमारभेमहि । 
विश्वनायक विशेषं शोकानां नायक. अधिप । तत्समास्वदनरूपि्णीं तस्य 

रहण: समास्वदनं सम्यगास्वादनमनुमवस्तद्पिणीं त्रपाम् । स्थितिमव 
स्थानम्। ज्ञातृज्ञेययोरपि ज्ञानख्पेणावस्थानमित्यर्थः । तद्रपम् । तव ब्रह्मण 

समाधिस्त्वत्समापिस्तम् | . इति निर्विकटयकसमाधिरुक्त । आश्रिताः प्राप्ताः । 
अतो निविकल्पकसमापरेः। परिच्युतौ अरो सति); पुनश्च पश्चादपि । 

धारणा आदियस्य तद्धारणादिकम् । अयममिप्रायः- निर्विकल्पकसमाधेरुय 
विकषेपकषायरतास्वादासकाश्चतारो विघ्ताः सम्भवन्ति, तल ङ्यो निद्रा, विक्षिपोऽ 
न्यावलम्बनम्, कषायो विषयवास्तनया स्तन्धीभावः, रसास्वादः सविकल्पकानन्दा 
स्वादनमेतैदेषिः परिच्युतौ सद्यं पुनरपि धारणादि कमारब्धम्यमिति ॥ 

समाधिविजयानन्तरं जीवन्मुक्ति प्रार्थयते -- 

इत्थमम्यसननिभेगोष्टसखत्परात्मसुखकस्पितोत्खवाः । 
युक्तमक्तङ्कलमोलितां गता; सश्वरेम श्युकनारदादिवत् ॥ ८ ॥ 
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इत्थमिति ॥ वयमित्थम् अभ्यसननिभरोल्टसत्वयरामसुखकस्पितोप्सवाः 
मुक्तभक्तकुर्मोकितां गताः श्युकनारदादिवत् ` सं्चरेमं । इत्थमनेन प्रकीरिण । 
जभ्यसनेन धारणध्यान॒समाधीनामभ्यासेन निभरभव्यत्थम् उलसदाविरभूतं यत्त्व 
पयरात्मसुखं॑त्वत्स्वरूपमेव . पराममुखमानन्दरूपं परं ह तेनः कल्पितो : निर्वृतः । 
तेदनुभवजनित इव्यथः । उत्सवो हर्षातिरेको येषां ते अभ्यसननिर्भरोहः 
सत्त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः । सुक्तभक्तकुरमो सतिं सुक्ता जीवन्सुक्ताश्च ते 
भक्ताशचेति मुक्तमक्तास्तेषां कुलानि समूहास्तेषां मौर्तिां श्रेष्ठताम् । गताः 
प्ताः । शुकनारदादिवत् श्रीशुकश्रीनारदादय इव । सश्चरेम सञ्चरितुमाशा 
स्मह । प्रार्थनायां छिङ्। इदमत्रानुसन्धेयम्--यचपि ब्रह्मणि साक्षात्कृते तज्ञान 

तत्काय॑पूर्वसचितकर्मसश्चयादीनां बाधिततया सुक्तबन्धन। तऋनिष्ठा भवन्ति, 
तथापि प्रारब्धकर्मपरिसमापिपर्यन्तं तत्करानि मुञ्जाना यथेन्द्रजारमिदमिति 
शञानवन्तः इन्द्रजालं पहयन्तोऽपि न परमाथतया परयन्ति, तद्वदेतांश्च रोक 
ग्यवहारानपरमार्थतया पदयन्तश्चरन्ति । ईदृशीं दशामुपगता एवात्र जीवन्मुक्ता 
रप्युच्यन्त इति ॥ 

अथ विजितसमाधीनां योगिनां यथेष्टां गतिमाह वत्माधीव्यादिसप्तमिः- 

त्वत्समाधिविजये तु यः पुनमंड्क्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा । 
योगत्रहयमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुपूभ्नया शनैः ॥९॥ 

त्वत्सभाधीति ॥ रे अज यः तु सस्समाधिविजये मङ्क्षु क्रमेण वा 
मोक्षरसिकः योगवरयम् अनिठं षडाश्रयैः सुषुम्नया शनैः उन्नयति । अज जनन 
मरणादिवर्जित । त्वत्समाधिविजये त्वयि ब्ह्मातनि समाधिध्धिततेकाग्रयम्। 
निर्विकल्पकसमापिसियर्भः। तस्य . विजयो निवातस्थदीपवदी्कालमवस्थानं 

तसिन् स॒ति। मङ्कु ्षटिति। क्रमेण उध्वलोक्रमुखान्यनुभूय । मोक्षरसिकः 

मोक्षे अपवग रसिकस्तत्परः । अत्र स॒इत्यध्याहतेव्यम्। सः सः क्रमेण वाऽ 

पवगकाम इद्यर्भः । योगवदयं योगेन प्राणायामेन वद्यं स्वाधीनीक्ृतम् । अनिर 
पाणमारुतम्। षडाश्रयैः षड्मिराश्रयैः स्थनेः मूलाधारनाभिहदुरसक्मूरभरमध्य 
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र्पः । सुषुन्नया सुषुन्नानाीद्रारा । शनैर्मन्दम् । उन्नयति स्वपाष्णिना गुदं 
सम्पीड्य कमेणोध्वंमधिरोपयतीव्यर्थः ॥ 

एतावदर्यन्तं निराब्रहाणामृध्वंलोकामिखषिणाञ्च. योगिनां समानम् । 

अथ तयोरविशेषममिधातुमारममाणः प्रथमं सूचीकटाहन्यायेन निरग्रहस्य विरोष 
माह--- 

लिङ्देहमपि सन्त्यजन्नथो रीयते त्वयि परे निरग्रहः। 
उध्वेलोकतुकी तु मूतः साधेमेव करणेनिरीयते ॥ १० ॥ 

रिङ्गदेहमिति ॥ निराग्रह अथो रिङ्गदेहमपि सन्त्यजन् परे लि स यते। 
निर्गता आग्रहाः ब्रह्मरोकादिभोगामिलापो यस्मात् स निराग्रहः। सयोमुक्तिकाम 

इत्यथः । अथो अनिरं भ्रमध्यमधिरोप्य मुहूर्तीथं स्थापयित्वा अनन्तरम् । 
रिङ्गदेहं पश्चप्राणमनोबुद्धिदरोन्द्ियगणासकं सृक्ष्मशरीरम् । अपिना स्थूरशरी 

रस्य समुच्चयः । सन्त्यजन् सम्यगपुनरादृ्तये त्यजन् । प्यक्त्वेत्यथः । पर् पर 
्रह्मातमके । त्वयि श्रीगुरुवायुपुरनाये । रीयते मूर्थनि विभि, यथा तेजस्तेजसि 
रीयते, तथा तत्सायुज्यं प्राभनोतीत्य्थैः । जथ सामिकाषस्य विरोषमाद-- 

उध्वंरोककुतुकी तु मूर्धतः करणैः सार्धमेव निरीयते इति 1 ऊरध्वैरोककुतुकी 
उष्वेटोका ब्रह्मादिरोकास्तेषु कुतुकी सामिराषः । तुविरोषे। विदोषमाह-- 
मूत इत्यादि । मृधेतो मृधेनि निर्मिच तद्वारेण । करः सृष्ष्मशरीरेणे 
स्यथः । -पञ्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्दिवगणासकम्। अपश्चीकृतमूतोत्यं सूक्ष्माङ्गं 
भोगसाधनम्' ॥ इति ̀  सृक््मशरीरलक्षणम्। सां सह । न तु निराग्रह 
इव॒ सूक्षषशरीरं विहायेत्येवकारार्थः। निरीयते निर्गच्छति | जऋ्रन्धान्तं 
खितायाः सुपुञ्नानाव्यास्सूर्रदमेश्च नित्यसम्बन्धाज्वीवसद्रारा ब्रहरन्धान्तमागत्य 
सूयरदिमद्वारा बहिर्मिगंच्छतीवयर्थः ॥ 

अनन्तरमेवंविधस्य योगिनोऽग्न्यादिदेवतातिक्रमणप्रकारमाद-- 

अग्निवासरवर्ष॑पशगेरुतरायणजुषा च दैवतै; । 
प्रापितो रविपदं भवत्यरो मोदवान् धुवपदान्तमीयते ॥ ११ ॥ 
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अग्निवाप्षरेति ॥ भवतरः अग्निवासररक्षपक्षगेः उत्तरायणजुषा च 
देवतैः रविपदं प्रापितः मोदवान् श्रवपदान्तमीयते । ` भवानं परः ` सेव्यतया 
भधानो यस्य स भवत्रः। योगीति रोषः। अग्निवंहिः वासरो दिषतः वर्षं 
पक्षः शुङ्कपक्षसतान् गच्छन्त्ययिष्ठानतया प्राप्नुबन्तीत्यग्निवासरवरुकपक्षगानि तैः । 
उत्तरायणं सूर्यस्योत्तरदिगगमनो चितमयनं व्ल । उत्तरायणाख्यान षण्मोसांनित्य्थ ; | 
पञ्जुषतेऽधितिष्ठतीदयत्तरायणजुर् तेन । चकारोऽनुक्तानां संवत्सरामिमोनिदेव 
तादीनां समुचयार्थः। दैवतैः अन्यायमिमानिमिर्देवते; । रविपदं रवेः सूर्थस्य 
पदम् | ज्यो तिश्यक्रमिति यावत् । प्रापितो नीतः । मोदवान् तत्तदेवतातुल्य 

भोगानुभवजनितानन्दातिराययुक्तः । भरुवपदमन्तोऽवधियस्य तत् धरुवपदान्तं श्वरोक 
पयन्तम् ।' शयते प्राप्नोति । अयमर्थः-- स्वेच्छया शरीरमुत्ज्य सूर्थरञ्ि 

द्वारा निगच्छन्तं जीवमग्निदेवता स्वरोकमार्गमण नीता अहरमिमानि 
देवताहस्तं प्रापयति । सा च शुद्धक्षामिमानिदेवताम्, सा चोत्तरायण 
पण्मासामिमानिदेवताम्, सा च संव्सरामिमानिदेवताम्, सा च देवलोक 
मार्गेण नीत्वा वायुदेवताम्, सा च स्व॑लोकमर्गिणादित्यदेवताम्, सा च स्वमण्डल 
दवारा चन्द्रदेवताम्, सा च स्वरोकमागण विचुष्टोकश्च नयति। ततश्च भ्रव 
ोकान्तं गच्छतीति ॥ ॥ 

अथ ब्रह्मलोकप्रापिमाह-- 

आस्थितोऽथ. महरालये यदा शेषवक्बदहनोष्मणाऽते । 

द्यते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरेव वा ॥ १२॥ 

आश्तथित इति ॥ अथ महरालये आस्थितः यदा शेषवक्तदहनोप्मणा 
अर्यते, तदा मदुपाश्रयः अतः पुरा एव बा वेभसः .पदम् शयते । अथ 
धवपदपाप्त्यनन्तरम् । महरारये महरकि । भृग्वादीनां कल्पायुषां लोको महर्छक 

रुच्यते, आस्थितः सुखेन वसन् । शेषवक्तदहनोपमणा रोषस्यानन्तस्य 

चक्तदहनः तैरोक्यदाहायोध्व॑शिखोज्ज्वरन्मुखागिनिस्तस्थोष्मणा उप्णेन । अते 

। पीडयते । भवदुपाश्रयः भवन्तमेव रंरणं गतः सन् वा| अतः रोषवक्तदहनोप्म 
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प्रासेः। पुरा प्राद्र । वेधसः ब्रह्मणः। पद् स्थानं सत्यलोकम् | ईयते 

प्राप्नोति| अयमाशयः--यो यं महरार्यमास्थितो ` जीवद्रोषवक्तलदहनोप्मप्राि 

पर्यन्तं निवसति, स तदा भृग्वादिभिः सह ततो जनटोकं गत्वा पुनस्तदपयेपि 

क्रमेण गच्छति । यस्तु त्वरितं त्वत्पदं जिगमिषुभवति, तं विययुह्ोकावधिगतं 
्रह्माज्ञया कश्चिदमेयवपुतरह्मरो कादुगत्य विचयल्ोकमार्गिणः --पर्जन्यशक्रपजापतिमर्गेण 

च नीता विरजानदीं तोरयित्वा ब्रह्रोकं प्रापयति, तदा दिव्यशरीरश्च भवतीति ॥ 

ब्रह्मलोकं प्राप्तानां योगिनां ग्दिविष्यमाह-- 

तत्र. वा तव पदेऽथवा वसन् प्राहृतप्रखय एति भुक्तताम् । 

स्वेच्छया खदु परा विगुच्यते सं्रिमिय जगदण्डमोजसा ॥ १३ ॥ 

तत्र वेति. ॥ तत्र वा अथवा तव पदे वसन् प्रकृपप्रख्ये मुक्ततमेति । 

अल, ब्ह्रोकं प्राप्तो योगीत्यादिः।' तत्र ब्रह्मलोके । अथवेति पक्षान्तर । तव 

विष्णोः । पदे रोके} वसन् निवसन् । अतेदमनुसन्धेयम्- -सत्यलोक एव 

बहमविष्णुगिरिशानां लोका अन्तर्भूताः 1 यद्रक््यति-यंरोऽस्मिन् सव्यलोके' 

इत्यादि । ब्रमविष्णुगिरिशानामुपासकास्तत्ष्टोकं प्राप्य तत्तत्सपानभोगा निवसन्ति. 

इति । प्रङृतप्रये प्राकृतानां प्रकृतिकार्याणां महदहङ्कारादीनां प्रलये नाशे । 

्रहमपररय इति यावत् । मुक्ततां मोक्षम् । ब्रह्मणा सह मुक्तो ब्रहममात्रमवतिषठत 
इत्यथः । इव्येकविधा गतिः । अन्यविधां गतिमाह--- स्वेच्छया पुरा ख 

विुच्यते इति । जत्र पूरववाक्यादथवेत्यनुबत्या आदौ योजनीयम् । स्वेच्छया 

स्वस्य इच्छया अभिछापेण । यदि ब्रह्मदिमेगरोप्वतिविरक्ततया सत्वरमेबर मुमुक्षा 
जायते, तहर । पुरा प्र्तपरस्यात् प्रार् । सल्वित्यवधारणे । विमुच्यते मुक्तो 
मवति । ननु कथमेतदित्यत आह --भोजसा जगदण्डं संविमियेति । .भोजसा 

स्वस्थ योगवठेन । जगदरड बरहमण्डभ् । संत्रिमिय सम्धग्विमिय भेदनं कृतवा ॥ 

ब्रह्माण्डमेदनप्रकारमाह-- 

स्य च कषितिपयोग्रहोऽनिरद्योमहत््रकृतिसघ्रकाषृती; । ` 
तत्तदात्मकतयां विशन् सुखी याति ते पदमनाषृतं विभो ॥ १४ ॥ 
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तस्य चेति।॥ तस्य च | ्षितिपयोमहोऽनिर्योभहसङतिस्तकावरती ; 

तत्तदात्मकतया विदान् सुखी ते अनावृत पदं यातिं। अल्ल योगीत्यादिः। 

तस्य ब्रह्माण्डस्य ] चकारो वाक्यालङ्कारे । क्षितिपयोमहोऽनिर्योमहस्मकृति 
सप्तफाव्रतीः क्षितिः प्रथिवी, पयो जलम्, महस्तेजः, अनिलो वायुः, यौराकाञ्चश्वेति 

क्षितिपयोमहोऽनिर्यावः, महत् महत्त्वम्, परकृतिर्माया चासां संकमेवात्रृतयः आव 

रणानि ताः। अघं महत्पदमहन्तंत्वस्याप्युपक्षणम् । तेन पञ्चमूतोनि महंदहङ्कारौ 

चेति सप्तावरणानिं । प्रृव्यावरणं त्वष्टमं॑व्यापकमेव । एतान्यावरणानीति 
तादर्यर्थः । तत्तदासकतया तत्तदावरणस्वरूपेण । विशन् प्रविशन् । तत्त 
दावरणेषु सूक्ष्मशरीरेण सह प्रविदननित्यथः । सुखी तत्र॒ ततर निरतिशयसुख 
मनुभवन्। एतेन तादृशां भगवदुपासकानां न कदाचिदपि दुःखसंस्पशं इति 
योत्यते। ते तव ब्रह्मस्वरूपस्य । अनावृतमावरणरहितम् । पदं स्थानम् । 
याति प्राप्नोति। अवरणान्यतिक्रम्यं प्रणिन्दरियाणि खश्ठकारणेषु विलाप्यानावृतं 

ह्ममालमवतिष्ठत इयर्थः । ननु ब्रहमण्डाह्हिः कस्याप्यभावात् कथं तदतिक्रम्य 
त्वत्पदं प्रप्नोतीव्याशङ्कां परिहतं भगवन्तं सम्बोधयति -- विभो इति। विभो 
परिपूणं । तथाच त्ह्मण्डस्यान्तंबटिश्च तव विद्यमानतया न ज्ह्माण्डमतिक्रम्य 
त्वत्यदप्रातेरनुपपततिरिति भाव; ॥ 

एवं मुक्तः पुनर्म संसरतीस्याद -- 

अर्चिरादिगेतिमीर्शीं व्रजन् विच्युतिं न मजतै जगत्पते | 
सचिदामकं भवद्गुणोदयालचरन्तमनिरेशच पाहि मम् ॥ १५ ॥ 

अर्चिरादीति ॥ हे जगत ते ईदृशीम् अचिरादिगति त्रजन् ̀  विच्युपि 

न भजते। हे जगत्यते हे जगन्नायक । ईेदशीमेवंविधां पूर्वोक्ताम् । अचिरादि , 

गतिम् अर्िस्तेज आदिरथस्याः सा अचिरादिस्तादशषी गतिर्गमनं ताम् । स्वेच्छया 

देभुत्छज्याग्यादिदेवताद्वारा त्वसदपर्थन्तं गमनमित्यथेः। व्रजन् प्राः. जीव. 
इति रोषः । विच्युतिं पुनरोढृकतिम् । न भजते नोपगच्छति । अत्र हेतुं प्रदशयन् 

मगवन्तं सम्बोधयति. संचिदासक ` इति। स्िदीम्भक सचिदानन्दम्बरूप । ̀  
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एवमषटङ्गयोगेन भगवदुपासनं तत्फरश्ोपवरण्यं अनन्तरं रोगनिद्रति प्राथयते-- 

हे भनिठेश मां पाहि इति। अनिले गुस्वायुुरनाथ। मां बहराभ्यन्तरे् 
रोगैरातुरमनन्यशचरणम्। पाहि रक्ष । नन्वनुपायकस्य तव कथं रक्षणीयतेत्यत 

आह -- मवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमिति । ` भवदृगुणोदयान् भवतो गुणानां 

भक्तवात्सल्यादीनामुदयानुककर्षान् । उचरन्तं यथाशक्ति कीर्तयन्तम् । अतो 

मदीयान् गुणानुचरन्नयं मदुपासक इति मत्वा मां तायस्वेस्यथंः ॥ 

इति अष्टाङ्गयोगवणनं योगसिद्धिबणनं च 

चतुथं ददाक सपश्चकम् । 

पश्चमदशकम् । 

अथ भगवतो जगत्यष्टिममिधास्यन्ादौ तदुपपतये जगतः प्रागभावं दीयति 
द्ाभ्याम्-- 

भ्यक्ताग्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राक़ृतपरक्षये 
मायायां गुणसाम्यरुदधवितौ त्वय्यागतायां लयम् । 
त्यु तदाऽमृतं च समभून्ाह्लो न रातेः स्थिति- 

्िष्यथाः किरु परानन्दप्रकाशात्मना ॥ १॥ 

व्यक्तान्यक्तमिति ॥ प्राक् प्राक्ृतपरक्षये भ्यक्ताग्यक्तम् इदं किचित् 

१ अमत् प्राक् पुरा । प्ाकृतपरषयेपराङतानां परङृतिकार्याणां प्रक्षये प्रये । तह 

च्व हृत्यथः । वयक्तमनयक्तश्ेति व्यक्ताव्यक्तं स्थूलसृष्मासकं कारयकारणासकं वा । 
इद शरीरादिकम्। किञ्चित् किमपि वस्तु। अत्र देतुमाह--मायायां त्वयि श्य 
मागतायामिति | त्वयि ्रक्षासनि । ख्यं विलीनताम्। आगतार्या प्राप्तायां सत्याम् । 

मायारुये हतुमाह--गुणसाम्यरुद्धविङृतौ इति । गुणास्ससररजस्तमांसि तेषां साम्य 

यकनरक्ृष्णतन्तुसमुदायरपरज्जुवदेकी मूयावस्थानं तेन रुद्धा निरुद्धभसरा विकृति 
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विकारो यस्यास्तस्याम् । मायायास्तदा बरह्मणि लीनत्वात्तकर्यिषु न किं्चिदप्यासीदि 
र्यथेः। एतदेव प्रपश्चयति-- नो भृ्युरितयादिना स्न ,कछोकेन । तदा मृद्युः अभृतं 
च नो समभूत् । तदा ब्रहमप्रर्ये । मृदुः संसारः । अमृतमपवर्गः। नो सममूत् 
न सज्ञातः। किञ्च, अहः रातिश्च खितिः न । अहो दिवसस्य । ितिर्म्यादा | 
विभाग इति थावत् । सममूदिप्यनुवर्तते । ननु तदा किमासीदित्यत आह-तत्र 
त्वमेकः अशिष्यथाः किल इति । तत्र तदा । त्वं ब्रहमस्वरूपः । एकः अद्वितीयः 

सन् ।. अशिष्यथाः अवशिष्टोऽमूः। एकलत्वमेवाह--परानन्दप्रकाशासमना इति । 
आनन्दः परकाशोशचत्ानन्दभकाशौ । प्रकाराः चित् । एतच सत्त्वस्याप्युपरक्षणम् । 
परौ सर्वो्कृष्टावानन्दपरकाशवेवासा स्वरूपं तेन । अतो न तदानीं तव टीला 
विग्रहादिकमध्यासीदिव्यर्थः। किंठेति वार्तायाम् | तेनास्या अवस्थायास्तद्राक्य 
रूपाम्नायान्तेकवेयता चोत्यते ॥ 

कालः क्म गुणाश्च जीवनिवहा शिश्व्च कायं बिभो 
चिष्टठीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्खनितामाययुः । 

तेषां सैव बंद न्त्यसचखमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठतां 
नो चेत् कि गगनप्रहननसट्शां भुयो भवेत्सम्भवः ॥ २ ॥ 

काल इति ॥ किश्च, हे विभो तदा चि्टीरारतिमेयुषि त्वयि काठः 
करम गुणाश्च जीवनिवहा: विशे काये्च निरीनतामाययुः। विभो सगखिति 
र्यनिदानभूत । अनेन सम्बोधनेन निर्छीनतायामुपपत्तिदं शिता । तदा बहप्रल्ये । 
चिद्ीखारत्ति चिति चिदानन्दे या रखीखा विहारः। स्वरूपानुसन्धानमिति 
यावत् । तत्र रतिमिच्छाम् । एयुषि प्रप्नुवति । योगनिद्रामारब्धुमिच्छतीद्यर्थः । 

त्वयि सचिदानन्दासके । कालः कालाख्यदाक्तिः । कर्म॑ जीवादृष्म् । 
गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि । जीवनिवहाः जीवानां निवहाः समूहाः । किं बहुना; 

विशं समस्तं कां मायाप्रपश्चः । निर्छीनतां मितरां खीनतामदर्शनम्। आययुः 
पापुः । श्करक्तकृष्णतन्तुसमुदायरूपरण्जुवत् सस्वरजस्तमोगुणसमुदायरूपा 

मूरपङृतियैतुपिण्डे सुवणरेुत् स्वस्यां स्वस्वकर्मवासनाभिः सह॒ विरीनेरनन्त 
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कोरिमिजौविः कारास्यश्चकत्या च सह त्वयि विरीनामूदिर्यथः । ननु किमिति 

ते विलीना बभूवुरिदयुच्यते, विनष्टा बमूवुरित्येवो च्यतामित्यत॒ आह --अयि 

भोः तेषामसत््वं न वदन्ति एवेति । भो इत्यनन्तरं भगवन्निति दोषः। तेषां कारा 

दीनाम् । असत्वं सद्धावाभावम्, गगनकुुमवत् । न वदन्ति ` न. वणयन्ति । 

श्रतिद्रष्टार इति  रोषः। एवकारोऽयोगव्यवच्छरेदाथः। अतोपपत्िमाह- - शक्त्या 

लना तिष्ठतामिति । शक्थासना कारणरूपेण । तिष्ठतं स्थितानाम् । ननु लीना चे 

दसन्त ए्वेयाराङ्कधथ विपक्षे बाधकमाह--नो चेत् गगनप्रसूनसदृशां भूयः सम्भ 

,भवेत् किमिति। नो चेत् ययेषामसक्छम् , तर्हि । गगनप्रसूनसदशामाकाश्कु 

वदत्यन्तमसताम् । तेषामिवयत्रापि सम्बध्यते । मू प्रयावसने । सम्भव 

उत्पत्तिः। किंशब्दः क्षेपे । न मवेदित्यधः । एतच्चानिष्टमतस्तेषां कारणरूपेणा 

वस्थानमङ्गीकतेव्यमिति भावः ॥ 

अथ भगवतो जगत्सृष्टिपरकारमाट-- 

एवश्च द्िषराधकालषिगतावीश्षां सियक्षारिमिकां 
बिभ्राणे: स्वयि चक्षुमे तिथुवनीभावाय माया स्वयम् । 

मायातः खड कारशक्तिरखिलाद््टं स्वभावोऽपि च. 

्रादुभुय गुणान् विकास्य विदधुर्तस्याः सहायक्रियाम् ॥ २ ॥ 

वश्ेति ॥ . त्वयि एवं द्विपरार्भकरारुविगतौ च श्क्षा विभ्नाणे माया 

तिभुवनीमावाय स्वयं चुक्षुभे । त्वयि ब्रह्मसनि । एवमुक्तपरकरिण । द्विपराध 

कारविगतौ द्विपराधसेवतसरासकस्य ` कारस्य विगताववसाने ¡ अयमथः 

--अस्मादृशामेकः संवत्सरो गेवानामहोरात्रमिलयुच्यते । तादशाहोरकतष्ष 

टयत्तरशतत्रयपरिमितैदिव्यसंवस्सरः, दिव्यसंवत्सरद्रीदशमिरदवतं युगम् , दवे दिव्य 

युगसहस्रे ब्रह्मण एकमहोरालम्, तादलाहोरत्रैरेव ब्राह्मः ` संवत्सरः, त्यि 

संवत्सराणां शतं ब्हमणः परमायुः, एवच्नास्मादशां द्विपराधपरिनितस्सवस्स 

रहण: संवत्सराणां शतमिति द्विपरार्भजीवी ब्रह्मदयुच्यते । तस्यापवगानन्त 

्रिपरार्थकारः प्रल्यः, तस्यावसानकारो द्विषरार्थकारविगतिरियुच्यत इति । 
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चस्तवथं । ईक्षां मायपरेरणरूपां ` क्रियाम् । ` विभ्रणे . अङ्गीडृतवति । ` तिभुवनी 
भावाय पूरवंमतथामूताऽपि पुनक्िभुवनरूपेण विवर्तितुमित्यर्थः। खयमित्यनेन यथाऽ 
यस्कान्तमणिसन्निधाने लोहधातुः स्वयं क्षोभमुपयाति, तद्वदिति दशितम् । चु्चुमे 
ह्मणः प्रथगिव प्रकाशचमुपगता । ईक्षायाः स्वरूपमाह-- सिसक्षास्मिकामिति । 
`सष्टमिच्छा ` पिसक्षा आला खरूपं यस्यास्त।म्। ईक्षा ̀  सिसृक्षेत्यादिपदवाच्यां 
क्रियामिव्य्थः | अथ मायाकारयाण्याह - मायातः कारशक्तिः अखिरादृष्टं स्वभावः 
अपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य तस्याः सहायक्रियां विदधुः खट इति । 
मायातः एवं शु्धाय्रा मायायाः । कालशक्तिः कालरूयशक्तिः। ` असिलादटम् 
असिलानां जीवानामदृष्टंसुङ्ृतदुष्कृतरूपम् । अपि . चेति समुच्चये }  प्रादुभूय । 

प्रकाडामुपगम्य । गुणान् सत्त्वादीन् । विकास्य साम्यावसथामपास्य कार्यन्मुखान् 
कृत्वा ¦ तस्या मायायाः । सहायक्रियां त्रिुवननिर्माणे परिकम । विदधुः तवन्तः । 

खस्पिति प्रसिद्धौ । नैव च स्वोलेक्षामूलकमेतत्, किन्तु पुराणादिषु पभसिद्धमित्मथेः ॥ 

एवं मायासष्टिमुक्वा अनन्तरं पुरुषस्वरूपमाह-- 

मापासनिहितोऽग्रविष्टवपुषा साक्षीति गीती भवान् 
मेदस्तान् प्रतिबिम्तितो षिविशिवान् जीवोऽपि नेवापरः 

काठादिप्रतिबोधिताऽथ भवता सश्वोदिता च स्वयं 

माया साख बुद्धितवमसृजयोऽपो महानुच्यते ॥ ४॥ 

मायासन्निहित इति ॥ मायासत्निहितः अप्रविष्टवपुषा भवान् साक्षी 

इति गीतः । मायायां सन्निहितो मायासनिदहितः । मायोपाधिक इति यावत् । 

अपविष्टवपुषा प्रविष्टं न भवतीत्यमविष्ट तेन मायाश्रयत्वेन बहिः स्थितेन वपुषा 

स्वरूपेण । उपलक्षित इति रोषः। एकांडोन मायामवष्टभ्य स्थित इत्यथः । 
अत्र सन्निहित इत्यनेन परमार्थरूपस्य परमात्मनोऽपरमाथरूपोपाधिसम्बन्धस्य 
अपरमार्थता चोप्यते । भवान् विष्णुः। साक्षीति सवेपरकाह्चकतवात् । गीतः 

केथितः ¡ बेदन्तिविद्धिरिति शेषः । अथ जीवानामपि ` भगव्दमेदमाह--- 

भेदैः तां पतिविम्बितः विविशिवान् जीवः अपीति। भेदैः। यावदुपापिभेद 
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माश्रयं विभज्येत्य्थः । तां मायाम् । तक्रृतोपाधीनिति यावत् | प्रतिबिम्बितः 
परतिविभ्बूपेण, न तु साक्षात् । विविशिवान् प्रविष्टः शारीरादिष्वह मित्यभिमन्य 

मानः | अत्र भवानित्यनुवतंते । भवानेवेति सावधारणम् । जीवो जीवात्मा । 

अपिः समुचये । अवधारणेन व्यवच्छे्यमाह --अपरः न एव॒ इति । अपरः 

अन्यः | अयोगव्यवच्छेदार्थमेवकारः । नन्वीश्वरस्य जीवाभेदे संसारितरपसङ्गः 
जीवानामीख्वरामेदात् संसाराभवो गा स्यादिति चेन्न, जओीवेशवरयोरमेदेऽप्य 

विद्या संसारो, विया तदमाव॑श्चोपपदयते। तथाटि-- विद्या नाम॒विक्षेपक्ति 

परथाना दैश्वरोपाधिः। ययेश्वरः खष्टथादि करोति । अविद्या नामावरणश्क्तिमरधाना 

जीवोपाधिः । ययेश्वरस्सन्नपि जीवस्तत्कृतो पाधिभेदेन ससारी भवतीति जीवे 
श्वरयोरेव्येऽपीश्वरस्य संसारितं जीवानां तदभावो वा नापयेतेति संक्षेपः । अथ 
मायाकायंस्य महतः सृष्टिमाह--अथ सा माया बुद्धितत्त्वम् अखनत् ख 

इति 1 अथ - अनन्तरम् । सा पूर्वोक्ता । -बुद्धितत्त्वमित्यस्य तदित्यादि; । अखनत् 
ससं । खल्विति पुराणादिभसिद्धि घोतयति। ननु माया किं स्वयमेवाखनदुत 

सहायान्तरैस्सहेत्यत आद--कारादिप्रतिबोधिता स्वयं भवता सश्चोदिता चेति। 
कारादिप्रतिबोधिता कारादिभिः कालकरमस्वमावैः प्रतिबोधिता रसंक्षोमिता 

गुणान् विकास्य तेषु कार्यन्मुखतामुपपादितवती । भवता पुरुषेण । सञ्चोदिता 
आदितवीयां । तसदाथमाह --यः जसौ महानुच्यते इति। महान् महत्तत्त्वम् । 
अते इतीत्यध्याहतंन्यम् । उच्यते । निगमान्तविद्धिरिति रोषः ॥ 

एवं महतः सृषटिममिधोयानन्तरं तस्य स्वरूपमाट-- 

त्रासो त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सखप्रधानः स्वय 

जीऽवेस्मिन् खलु निर्विकल्यमहमित्युदरोधनिष्पादकः । 
चकेऽस्मिन् सविकल्पवोधकमन्तत््ं महान् खस्वसौ 

सम्पुष्टं तिगुणैस्तमोऽतिबहुरं भिष्णो भवत्मेरणात् ॥ ५ ॥ 

तत्रति ॥ तत्र असौ महान्. तिगुणातमकः अपि सत्त्वपरधानः अस्मिन 

जीवे स्वर्यं निरविकश्पमू उद्रोधनिष्पादकः खट । तत॒ भायाकर्यषु । अकवनु 
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पदमुक्तः । महान् -महत्त्तवम् । त्यो गुणा आत्मा यस्य स त्रिगुणालकः । 
सत्व प्रधानं यस्य स सत्त्वप्रधान: सन्। जीवे इत्येकवचनेन यथा वृक्षाणां 
समष्टिवेनम् , तद्रज्जीवानां समष्टिरेको जीकस्तस्मिन्निति दर्दितम् । निर्विकल्पं 
मनुष्यत्वादि विंरोषणांशानवगाहि । एतच्च निष्पत्तिरूपक्रियाविरोषणम् । उद्रोध 
निप्पादकः - उद्धोधस्य. ज्ञानस्य ॒निष्पादकों निष्पत्तिकारणम् । निर्िकल्य 
स्षानस्य. स्वखूपमाह--अहमितीति । . अह मित्येवंरूपस्येत्यथेः । ̀  खल्विति प्रसिद्धौ । 
जथाहन्तत्त्वस्य  निष्यत्तिमाह --असौ महान् `अहन्तत्वं॑चक्रे इति। असौ 
पूर्वोक्तः । जहन्तत्वमहङ्कारम् । चके कृतवान् । ननु # स्वंयमुत सहायान्तरेण 
सह कृतवानित्यत आह--हे विष्णो भवत्पेरणात् खट इतिं । भवतः परणं 
भवेत्पेशणं तस्मात् । - यतो हि भवान् महत्तत्वमपिष्ठाय प्ररितवांस्तस्मादिवयर्थं 1 

सस्वित्यवधारणे ! न ` तु स्वयं कृतवानित्यवधारणार्थः। महन्तत्त्वस्य स्वरूप 
माह--जस्मिन् सविकल्पवोधकं विगुणैः सम्पुष्टं तमोऽतिबहुरमिति । अस्मिन् 
नीवे। सविकल्यवोधकं मनुष्यत्वादि विरोषणां शावगादिज्ञानजनकम् । तिगुणै 
सत्त्वादिभिः । सम्पुष्टं पुष्टिमुपगतम्। अपिरत्राध्याहतेव्यः । तिगुणात्मकमपि तमोऽ 

तिबहुकम् अतिशयेन तमःपधानम् ॥ 

अथाहङ्कारस्य तरैविध्यमिन्दियापिष्ठानदेवतानां सष्िश्नाह- 

सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिषिधतामासा् वैकारिको 
भूयस्तजसतामसाविति भवन्नाद्येन स्वात्मना । 

देषानिन्द्रियमानिनोऽकृत दिज्ञावाताकंपारियधिनो 
वहीन्द्राच्युतमितकान् विधुरिधिभ्रीरद्रशारीरकान् ॥ ६ ॥ 

सोऽहमिति ॥ सः अहश्च भूयः तिगुणक्रमात् तिविधतामासाय 
भारिकः तेजसतामसौ इति भवन् सतत्वासना जान इन्द्रियमानिनः देवान् 
अहृत । सः महत्कार्यभूतः। अहमहङ्कारः । चस्त्वर्थे । भूयः पुनः । विगुणक्रमात् 

तरिगुणानां सत्त्वादीनां क्रमात् क्रमेण । सत्त्वं रजस्तम इति क्रमेण तिस्रो 

विधाः प्रकाराः यस्य स॒ बिविषश्तस्य भावसिषिषता ताम्। आसा पराप्य । 
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तेजसश्च तामसश्चेति. तैजसतामसौ । -इति एवं प्रकारेण । भवन् परिणतः । 

सत्त्वातना - सत्त्वगुणस्वरूपेण । आचेन. वेकारिकेण । , इन्दियमानिनः. इन्द्रियाणां 
मिष्ठातृन् । देवान् देवताः .। अछृत. कृतवान् । के, ते. देवा इत्यत जाह-- 
दिरावाताकपाद्यधिनः वदीन्दराच्युतमिलकान् ` विधुविधिश्रीरद्रशारीरकानिति । 
दिशा च. वातश्वाकेश्च पाञ्ची चाश्चिनौ चेतिः दिश्चावातार्कपार्थधिनस्तान्. ! 

दिशा दिक् । पाची प्रचेताः। वहिशेन्द्रश्ाच्युतश्च मितश्च. कश्चेति वहीन्द्राच्यु 

तमित्रकाप्तान्.। अच्युतः उपेन्द्रः । ̀  कः प्रजापतिः। विधुश्च विधिश्च श्रीरुद्रश् 
शारीरकश्चेति विधुविधिश्रीरदशारीरकास्तान् । विधुश्वन्दः । विधिश्वतु॑लः। 
शारीरकः क्षेत्र । ̀ अत्रेदं बेध्यम्--श्रोत्रत्रकचेक्षूरसनघ्राणानां ज्ञानेन्दिार्णा 

कप्ादधिष्ठानदेवता  दिभ्वाता्कमचेतोऽञधिनः। तल चायं जीवः कणविवरादिषु 

स्थितानां श्रोतरादीन्दरियाणां स्वस्वाषिष्ठानदेवतामि्दिगादिमिः प्रेरितैः श्रोतादिभिः 
रब्दस्यदीरूपरसगन्धाख्यान् विषयाननुमदति । एवं वाक्पाणिपादपायुषस्थाख्यानां 

कर्न्दयाणां कमादथिष्ठानदेवतामिरवहीनद्रषनद्रमित्रपरजापतिभिः प्ररितेरवागादिमिः 

कमादबिष्ठानदेवताभिशवन्द्रचतुमुसभ्रीरदक्षत्र्ैः प्रेरिताभिर्मनोबुद्धयादिभिरन्तःकरण 
पतिभिः सङकत्यनिश्वयररीरामिमानधारणा अनुभुवतीतिं ॥ 

पुनरपि वकारिकसषटिमाह-- 

भूमन् मानसबुद्धयद ङकृतिमिलथित्ताख्यब्रस्य न्वितं 
तच्चान्तःकरणं बिभो तव बरात्सस्वांश्च एवासृजत् । 

जातस्तेजसतो दरोन्द्ियगणस्तत्तामसां शात् ̀ पुन- 
स्तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दोऽजनि तद्ररत् ॥ ७ ॥ 

भूमन्निति ॥ टदे भूमन् विमो तव बलात् स््वांशः एव मानसबुदधयहं 
इृतिमिकच्िताए्यवृत््यन्वितं तत् अन्तःकरणं च असृजत् । भूमन्. परिपूर्णं । विभो 

जगत्कारणमूत । तव दैश्वरस्य । बलात् प्ेरणात्। सत्त्वा वैकारिकः। एवकारेण 
तेजसतामसयोर््यवच्छेदु | मानसबुदध्द इङृतिमि चित स्यन्यन्वित मानस च 
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ुद्धिश्याह ङकृतिश्वेति मानसबुद्धहङ्कृतयः। ` मानसं म॑नः। अहंङ्कृतिरहङ्करंः 
-तामिमिरन्त्या उपरक्षितया, चित्तमित्याख्या यस्याः ` सां चितोख्या ताददी पत्ति 

रन्तःकरणवृत्तिस्तया अन्वितम् ।. मनोवुद्धयहङ्कार चित्तभेदेन चतुविधंमित्यर्थः । 

तत् संत््वपरधानम्। ` चकारः पूर्वोक्तानां समुचये । असृजत् ` सृष्टवान् । एवं 

साच्विकाहङ्कारस्यं सषिमिभिधायानन्तरं राजसाहङ्कारस्य सृष्टिमाह ---हे मरुत्पुरपते 

तद्यरात् तैजसतः दरोष्दिथगंणः जातः इति । मरुसुरपते गुरुवायुपुरनाथ । 
खटमसत् त्वसेरणात्।.. तैनसतो राजसाहङ्करात्। दरेन्दियगणः दशानामिन्दि 
याणां चक्षुरा दिज्ञानेन्धियाणां वागादिकर्मेन्धियाणां च गणः समूहः । जातः उन्न; | 
भथ तामसाहङ्कार्यं॒सष्माह--तत्तामसांशात् ` पुनः नभसः तन्मेत्र' शब्दः 
अजनि इति ।:. अत्रापि तद्रसदिति -सम्बध्यते । तामसांशात् त्तस्थाहङ्कारस्यं 

तामसांशात् तामसात्तमोमथादं शात् भागात् । तामसाहङ्गीरादिव्यर्थः । पुमर्रोब्द 

त्थ । नभसः आकाञ्चस्य । तन्माम् अपश्चीकृतत्वात् सृक्ष्मौऽशः । एतं 
द विदोषणम् । अजनि जातः ॥ 

पुनरपि तामसाहङ्कारसष्टि भरपश्चयति-- _ .. 

श॒ब्दादरथोभे ततः; ससभिथं विमो .स्पशं ततो मास्ते 

तस्मद्रपसथो महऽथः चं रसं तोयं च गन्धे म्म् । 

भूतग्राममिथं त्वमेव भगवन् प्राकाशषयस्तामसात् ॥ ८ ॥ 

शब्दादिति ।॥ `हे विभो माधव भगवन् त्वमेवं तामसात् इमं भूतग्रामं 

पाकादयः | विभो जगत्कारणमूत। ` माधवे रक्ष्मीपते । भगेवन् भजनीय 
गुण । स्तोत्रे सम्बोधनैः भयोजनंवद्धिरेष भवितव्यमिति नाध्ति नियभः। सति 

मयोजमे तस्मदर्शनमाक्दयर्कक्तिसि स द्रष्टव्यम् 1' एवकारेण सहायान्तरनिरपेक्षतवं 
वः तमसाहङ्कशित्।. इभमधुना दश्यमामम्। भूतग्रामं 

काशे | प्काशित्तवानसि। महामूतगुणानाह --- 
हि) || पूवपूवंकरनात् परवपुवैः पर्वपू्व॑निर्विषटः 
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करनाटुत्ादनात्। आचयाचधर्मान्ितम् उततरयुत्तरमादयायानां धणेरन्वितं सहि 
तम्| अयमाशयः--आकाशः शब्दगुणकः, वायुः शब्दस्पशंगुणकः, तेजः शब्द् 

स्यश्चरूपगुणकम्, जरं शब्दस्प्शारूपरसगुणकम् , परथिवी शन्दस्यश्रूपरसगन्धव 

तीति। पू्वूर्वककमप्रकारमाह--एवमिति। एवमनेन प्रकारेण | तमेव प्रकार 

माह--शब्दात् व्योम ततः स्प ततः मारुतं तस्मात् ख्पम् अथो महः अथ च 
रसं तोयं गन्धं महीश्च ससजिथ इति। शब्दान्नमसस्तन्मात्रात् । व्योम आकाशम् । 

ततः आकाशात्।.. स्पदं वायोस्तन्मात्रम्। ततः स्परत् । मारुतं वायुम् । 

 तस्मादवायोः। रूपं तेजसस्तन्मा्म् | . अथो अनन्तरम् । महस्तेजः । रूपा 
दिति भावः। अथ च अनन्तरञ्च । रसं जरस्य॒तन्मालम्। तेनस इति 
भावः । तोयं. जरम् रसादिति ` भावः । गन्धं प्रथिव्यास्तन्मात्रम् । जडा 

दिति भावः।. मरही परथिवीम् । गन्धादिति भावः । चकारः समुचये । 
ससजिथ खष्टवानसि ॥ 

सम्प्त्येतेस्तत्ते्भगवतो ब्रह्माण्डनिर्माणभकारमाह-- 

एते भूतगणास्तथेन्दरियगणा देवाश्च जाताः पृथङ् 
` नो शेकधबनाण्डनिभितिविधौ देवैरमीभिस्तदा । 

त्वं नानानिषद्क्तिभिलुतगुणस्तत्वान्यमून्याविक्ष- 
चेष्टाशक्तिमुदीये तानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः ॥ ९॥ 

एत इति ॥ एते भूतगणा; तथा इन्द्रियगणा देवा; जाताश्च जुबनाण्ड 
निमितिविधौ पथक् नो रोक :। एते पूर्वोक्त | । भूतगणा । भूतानां शब्दादि 

पुसमनूतानामाक्राज्ादिमहामूतानाश्च गणाः समूहाः । इन्द्रियगणा इन्द्रियाणां 

जानेन्दियाणां कर्मन्दियाणाक्ान्तःकरणसहितानां गणाः। देवाः इन्दियाणा 
मष्ठातारः. "दिशादाताकपाश्यधिनः' इ्यादिनोक्ताः। जाताः उदन्नाः। 
चकारोऽप्यथकः । सुवनाण्डनिमितिविधौ सुबनाण्डस्थ ब्रह्माण्डस्य निमिंतिनिमार् 

तस्या विषिन्यापारस्तस्मिन्। प्रथक् प्रथगमूततवादिव्यर्थः । नो रोकुः न शक्ता 
बभूवुः । अत यदेत्य्याहर्न्यमू । यदा न शेकुस्तदेति योजना । तदा त्वम् अमीभिः 
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देवैः मानाविषसूक्तिभिः नुतगुणः अमूनि तत्वानि आविरान् वेष्टाशक्तिसुदीर्म तानि 
परयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः । तदा तस्मिन्स '} त्वमीश्वरः [गेनानाविधसूक्तिभि 
नानाविधामिबेहुविधामिस्सूक्रिमिः स्तोतैः। नुता; स्तुताः-गुणा मक्तवास्सल्कीदयो 
यस्य स नुतगुणः सन् । अयममभिप्रायः--मायाचृष्ट्थनन्तरमेव तच्छन्दसत्वोसमादय 
तेनङ्गीकृतलीराविग्रहं मवन्तं देवाः स्तुतवन्त -इति । अमूनि पूर्वोक्तानि । 
तत्वानि आकाश्चादीनि ।. आविशन् स्वयोगबलेन ` प्रविष्टः सन् । ` वेष्टाशक्ति 
करियाशक्तिम् । उदीर्य ` उत्या् । ̀ तानि तत्त्वानि । धरयन्: गुणप्रधानभावेन. 
संयोजयन्। हैरण्यं प्रकाशबहुरतात् पारद पिण्डवदलयुज्वरम् । अण्डं बरह्माण्डाख्यं 
स्वररीरम् । . व्यधाः निर्मितवानसि ॥ ' 

एवं ब्रहमाण्डसषटिममिधायानन्तरं भगवतो विरारस्वरूपनिर्माणप्रकारमाह--- 

` अण्डं तत् खद पू्सष्टसरिलेऽतिष्ठत् सदस्नं समा 

निर्भिन्दमहृथाश्रतदश्षजगहूपं विराडाहयम् । 
साहसैः करपादमूर्धनिवेनिश्शेषजीवात्मको 

निर्मातोऽसि मरुत्पुराधिप स मां तायख सवांमयात् ॥ १० ॥ 

अण्डमिति ॥ तत् ख॒ अण्डं पूर्वसृष्टसरिलि सत्तं समाः अतिष्ठत् । 
पत् पूर्वोक्तम्। सखस्वित्यवधारणे । पूर्वखष्टसर्लि पूर्वं सृष्टे निर्मिते सिक 
जले । आवरोणदक इत्यर्थः । सहसरमित्येकवचनम् , “विंशत्याचास्सदैकत्वे सर्वा 
संख्येयसंर्ययोः, हत्यमरवचनात् | समांः संवत्सरान् । अत्यन्तसयोगे द्वितीया । 
भतिषठत् स्थितममूत्। लवं निर्मिन्दन् चतुर्दशजगहूषं विराडाहयमङृथाः । ̀ अत 
तेत इत्यादिः । त्वमीश्वरः । त्वमित्यनन्तरमण्डमित्यनुवृत््य द्वितीयान्ततया विपरि 
गमस्य योजनीयम् । नि्िन्दन् स्वारीन तत् प्रविदय विबिधं विभजन् । 

चतुदश जगन्ति परातारुरसातरमहातर्सुतलवितरतरश्नोणीतसम्बरसवर्गमहोजन 

तपस्सत्यारूया रोका शूपं स्वरूपं यश्च तश्चतुदं शजगद्रुषम् । विविधं राजते शोभत 

रेति विराट् किरिडित्याहयं संज्ञा यस्य तद्विराडाहयम् । शरीरमिति रोषः । 

भहृथाः सृष्टवानसि । भगवतो भिररलरूपस्य खरूपान्तरवैरक्षण्यं प्रदशेयति-- 
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हे मर्तुराधिप तवं साहसैः करपादमूर्भनिवहेः . . निद्दोषजीवालको . निभातः 

असीति । मरुत्पुराधिप गुरुबायुपुरमाथ । अतर य इर्यध्याहतेन्यमुत्तरत्र स इत्यस्य 

दशेनात्। साहसैः सहसखसंस्थैः । करपादमूर्थनिवरैः करा बाहवः पाद्रा अङ्न्रयो 

मूर्धानः दिरांसि चेति करपादमूधौनस्तेषां निवहैः समूहैः । उपरकषित इति 
रोषः । . निददोषाणां चराचराणां जीवो जीवानां समष्टिरासा. स्वरूपं यछ सः 
निर्रोषजीवासकः 1 दिरण्यगर्मपदवाच्य हृतयर्थः । ; निर्भातः आविर्भूतः । अय 

रोगशान्ति प्राथयते--सः त्वं मां सर्वामयात् त्रायस्व इति । सः तथाविधः । 

मामनन्यक्ञरणम् । सर्वामयात् सर्वंसात् बाक्मादाभ्यन्तराच्रामयाद्रोगसमहात् । 
त्रायस्व रक्ष ॥ 

इसि बिरापुरटषोत्पततिप्रकारवणनं 

पमं वृदाकम् । 

वषठदशकम् ॥' 
. वं भगवतो बाय स्ूकशरीरतोसरिममिपाय समुपासना 

तेदबरयबभेदेकस्पनाप्रकारमाह- - | 
एवं चतुदशजगन्मयतां गतस्य 

पातालमीच्च तव पादतलं वदन्ति 
पादोष्वदे्मपि देव रसातलं ते 

गल्फदयं खडु महातलमद् धतात्मन् ॥ ५ 
एवमित्यादि ॥ हे श्च मदूभुतालन् एदं चतुर्दशजगन्मयतां गतस् तव प्रदतं पातालं वदन्ति । ईहा जगद्र्षक । अनेन सम्बोधनेन जगदु 

हायेव तैतादशस्वरूपपरिमह इति चोत्यते। अद्युतासन् भवूभुतः ह ¡भाश्च 
कार्याला स्वसूपं यस्य घः तथाविध । कस्यिद्येवंविभस्वरूगादीनादि? 
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भावः । एवं ननिरमिन्दन्नङृथा;' -इत्यादिनोक्तेन प्रकरेण । - चतुद शजगन्मयताः 
पातालादिचतुर्दशभुवनस्वरूपताम्। गतस्य परापतस्य । पादयोस्तरं पादंतलम् । 
पातारं तदाख्यं रोकम् । वदन्ति रीतंयन्ति। उपासनाव्रिदो- मुनय. इति 
रोषः। हे देव ते पादोर्ष्वदेशं रसातर्मपि। देव प्रकाशमान 4 ते तव.। 

.षदोर््वदेशं पादयोश्वरणकमल्योरुषवदेशमुपरिभागम् । 'मपदयुगरुमित्यथः.। रसा 
तरं तदाख्यं ोकम् । वदन्तीत्यत्रानुवत॑ते । अपिस्ससुचये । गुल्फद्वयं महातलं 

खट । गुल्फयेोद्रेयं युं । मह।तरं तदस्य कोकम् । - ते इति । वदन्तीति 
चात्राप्यनुवर्तते ॥ 

जङ्घं तल तक्म॑थो सुतल जान् 
किशोरुभागंयुगं भितलातले द्र | 

क्षोणीतलं जधनभम्बरमङ्ग नामि 
वक्षश्च शक्रनिरयस्तव चक्रपाणे -.॥२॥ 

जङ्क इति ॥ अङ्ग चक्रपाणे तव जङ्घे तलातकम् । चक्रपणे सुदर्षन 

धर । तव ॒विरारस्वरूपस्व । जङ्घे जश्चाद्धयम् । तलातलं तदाख्यो रोकः | 

थो जान् सुतर््च । अथो अनन्तरम् । जानू. जानुद्षम् । सुतलं तदाख्यो 

लोकः] चकारः समुश्नये । किच्च अपि च । ऊउर्भागयुगरमूर्वोरमागावूर्वाधोभागौ 
तयोर्युगं युग्भम्। वितलं चातलं च वि्तरातले तदाख्यो रोकौ । अधोभागो 

वितरमूध्व॑भागोऽतकमिति विवेकः । जघनं क्षोणीतरम् । जघनं करितरम् । 
ननु पश्चालितम्बो सखीकटथाः श्जीबे तुः जधनं पुरः" इत्यमरवचनाज्घनपद् 

भयोऽगोलानुपपन्ञ. इति चेन्न, रक्षण याऽल , जनपदस्य `भगवत्कभ्तिटओधक 
त्वात्। रक्षणाफ़लं तु सोन्दर्यािक्षयमतीतिः। शोणीतरं भूलोकः |. नामि 

अम्बरम् । नाभिः नामिपदेसः । ; अम्बरमाकाशरोकः । वक्षः शकरनिछयः. च । 

बक्षः उरःस्थरम् । शकनिख्यः श्वगंलोकः । . चकारोऽत्तापि समुचये 1 . तवेति 
सवेत्ापि सम्बध्यते ॥ 1 

रीका महस्तव शख च लंन.तंयस्तु ४ 

पारं शिष्स्वव समस्तमयस्य सत्यम् । 
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एवं जगन्मयतनो जगदाभितेर- ग 
प्यन्येनिबद्भवपुषे भगवन् नमस्ते "1.३ ॥ 

रीवेति ॥ समस्तमयस्य तव रीवा महः । समस्तमयस्य विश्वासनुः 
मरीवा कण्ठदशः। मदो महर्लीकः। खं जनः च। सुखं बदनम्। जनः जनरोकः | 
चकारः समुच्ये। फां तु तपः। फारुं रुलारम् । तपस्तदाख्यो रोकः । 
तवेति सर्वत्र सम्बध्यते । .तव रिरः सत्यम् । .रिरो मूर्भा । सस्यं सत्यरोकः । 
एवं भगवतो जगन्मयी मूर्मिममिधाय तन्मयं भगवन्तं स्तौ ति--एवं जगन्मय 
तनो हे भगवन् ते नमः इति। एवमुक्तप्रकारेण । जगन्मयतनो जगन्मयी 
पातालादिचतुदंशथुवनास्मका तनुमूरति्स्य तथाविध । ते तुभ्यम् । इत्थं जग 
न्मयस्य भगवतोऽवयवाः सामान्येन कथिताः, अथापरे के इत्याकाङ्क्षायामाह-- 
जगदाश्रतेः अन्यैः अपि निबद्धवपुषे इति । जगदाभरितै्काध्रितेः । अन्यैरपौः 
अपिस्समुश्वये । निबद्धं समपूर्णावयवत्वेन सम्पादितं बपुदशरीरं यस्य सः निबद्ध 
बपुस्तस्मै निबद्धवपुषे ॥ 

भथ. जगदाभ्रतेरपयन्ैनियद्धवपष इति यदुक्तम्, तदेव परपश्चमति-- 

त्वुजह्मरन्धपदमीश्वर विश्वकन्द ` 
छन्दासि केशव घनास्तव केशपाकशाः । 

उष्ठासिचिधिवुगरं द्रुहिणस्य गेहं 
प्माणि रतिदिवसौ सिता च जेत्रे ॥४॥ 

त्ववब्रहमरन्धरपदमिति ॥ हे ईश्वर विश्वकन्द सदुब्रह्मरन््रपदं छन्दांसि । 
विश्वकन्द जगत्कारणमत । त्वदुत्ह्मरभपद् तव बह्मरन्धं द्वाद शान्तमेव पदं स्थानम् । 
छन्दति वेदाः । हे केदाव तव॒ केशपाशा: धनाः । केशव आकषण । 
केशपाशाश्चिकुराः । षनाः मेषाः। उहासिचिषियुमरं द्ुहिणस्य गेहम् । 
उल्लासि शोभनम् । चिष्ियुगलं ्रूयुगसम् । द्रुहिणस्य ब्रह्मणः । गेहं गृ्टम् । 

प््माणि सतिदिवसौ । पक्ष्माणि उर््वाधस्तनान्यक्षिरोमाणि । रातिश्च दिवसश्च 
रातिदिवसौ । उध्व॑तनानि रातनिरधस्तनानि दिवस इति विवेकः । नेत्रे सविता 
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च । नेते नयनकमटै । सविता सूर्यः । चकारोऽतानुक्तसयुश्ये । तेन सांख्य 
योगो मकरवुण्डले, छतं ॒विकुण्डनिर्य इत्यादि द्रष्टव्यम् । ̀ सर्ववाक्येषु तवेति 
सम्बध्यते ॥ 

निश्शेषविश्वरचना च कटा्षमोक्षः 

क्णो दिशोऽशियुगरं तव नासिके दे | 
लोभत्रपे च भगननधरोत्तरोष्ठौ 

तारागणश्च रदनाः श्रमनश् दष्टा ॥ ५॥ 

निर्टेषेति ॥ है भगवन् तवं कटाक्षमोक्ष .निदरोषविश्वरचना च । 
सवे बिराटृस्वरूपस्य । कटाक्षमोक्ष .कटाक्षोऽपाङ्गदशंनं तस्य मोक्षो विक्षेपः । 
निहरोषविश्वरचना निदरोषाणां समस्तानां विश्वानां च चराचरात्मकप्रपश्चानां रचना 
निर्माणम् । कर्णौ दिश्चः। कर्णो श्रोते । दिश्चः हरितः । दवे नासिके अधि 

युगलम् । नासिके नासापुटे । अधिदुगरूमधिनोस्त्नःमनोरदेवयेरयुगरं युग्मम् । 
लोभत्रपे अधंेप्रोष्ठौ च । रोभश्च तपा चेति लोमतरपे। तपा रुज्जा। अष 
रोष्ठो. खोभः, उत्तरोष्ठख्षपा चेति द्रष्टव्यम् । रदनाः तारागणः च। रदनाः दन्ताः । 

तारागणस्ताराणां नक्षत्राणां गणः समूहः । शमनः दष्ट च । शभनोऽन्तकः | 

सर्वत्र चकार उक्तामां समुचये । तवेति सवेत सम्बध्यते च ॥ 

भौयां बिोध्टसितं धितं सभीरो 
जिह्वा जलं वचनमीश्च शङन्तपङ्क्तिः । 

। सिद्धादयः खरगंणा ङखरन्धमगिनि- 
दैवा अजो स्तनयुगं तंव धमदेषः ॥ ६ ॥ 

मायेति ॥ हे ईशे तव विरसहसितं माया । ईश जगद्रक्षक | 
तव॒ अगन्मयस्य । विलासशुक्तं हसितं विकासहसितम्। विलासो लीला । 

अथवा षिासेन हसितं विखासह पितम् । रीखस्मितमिच्य्थः ।` श्वतितं समीरः । 
श्वसितं ॒श्वासानिलः। समीरो वायुः | जिह्वा जरम् । जिह॒ रसना। जल 
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मुदकम् ! वचन शकुन्तपङ्क्तिः । वचने भाषितम्! शकुन्तपङ्क्तिः इचुन्ताना 

पक्षिणां पड्क्तिरावरिः । स्वरगणा; सिद्धादयः। स्वरगणाः स्वराणां षड्जा 

दीना गणाः समूहाः! सिद्धादयः सिद्धवियाधरचारणादयः मुखरन्ध्रम् अग्निः । 

मुखरन्भ वदुनच्छिद्रम् 1 अंभ्निवहिः 
1 भुजा देवाः 1 भुजा बाहवः.1 देवा इन्द्रा 

धर्मदेव ~ स्तनयोरयं क र र 

दयो रोकपालः ! स्तनयुगं धर्मदेव । ̀ स्तनयोयुगे स्सनयुगम् । ' समल तवेति 

सम्बध्यते }) ` «4 

“पृष्टं तधम इह देव मनः सुरा 
` रव्यक्तमेव हदयाम्बुजमम्बुजाकष । | 

` - कुः समुद्रनिवहा. वसनं. तु सन्ध्ये (नि 
रेफः प्रजापतिरसो वृषणो च मित्र ॥ ७ ॥ 

पृष्ठं त्िति। | हे देवं "अम्बुजाक्ष ̀ इहं पृष्ठे तु अधर्म; | देव प्रकाश 

मान। मबुने पे इवाक्षिंणी नेते यस्य सोऽमबुजाक्षस्तथादिष । इ असन् 

विराट्सवरूपे । विराट्सवरूपथटक इत्यथः । ष्ठ धषठमागः । तुशब्दः समुचये । 
मनः सुधांशुः । मनश्चितम्। सुधाशु्न्द्रमाः} हृदयाम्बुजम् अव्यक्तमेव । छदयाम्बुज 

हृदयकमरम् ! अव्यक्तं सत्त्वादीनां त्रयाणां गुणानां साम्यम् ! कुष्ठः समुद्रनिवहाः । 

कुक्षिरुदरम् । स्मुद्रनिवह्यः समुद्राणां निवहाः समृहाः ! वसनं तु सन्ध्ये । 

वसनं व्त्रयुगरम् । तुरत्ापि समुचये ! सन्ध्ये सन्ध्ययोरहूयम् | शेफः भसौ 
मजापतिः । शेफो भेदम् । इषणो , मितश् । वृषणो मुष्कयोयुगम् । चकारः 
ममुन्नये । इदेति सदतं सम्बध्यते ॥ =, ` = ` 

श्रोणीखतं मृगगणा पदयो खाते 
क, ॥ ॥ $ 

1 हस्तयुदन्वनयुला विप्ादिव्ेभवनं अ पि गमन् तु कलाः} ` 
बणेभवनं वदनाम्जबाहु- ` 

चारुख्युम्मचरणं करुणाम्बुधे ते < ॥ 

भ्रोणीखरमिति ॥ दे करुणाम्बुये ते भरोणीखलं मृगगणा: । करुणा 
बुधे कृपांसमुद्र । से जगन्मयस्य तव् । श्रोणीस्थरं कणिदेश्; ! मृगगणा: 
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मृगाणां पदूनां गणाः समूहाः । पदयोः नलाः हस्ुष्टतेन्धनसुखाः ।. पदयोः 
पादकमख्योः । नखा नखराः। हस्तिनो गजाः ।. उषः ्रमेरकाः । सैन्धवा 

अश्वाः । हस्त्यादिकं सुलमादिरयषां ते द्लु्सन्धवसुखाः 1. गमनं तु कालाः । 
गमनं गतिः| कार दिवसमासादिमेदभिन्ना समयाः। -ते इति सवेवान्वेति | 

ते ̀  बदनाग्जबाहुवारूस्युमभचरणं ` विप्रादिव्णभवनम् । वदनाग्जनाहुचारूरुयुम 
चरणं वदनान्ज. वदनकमलं बाहवः कराः चारु मनोहरमूर्युग्ममूरुयुगलं 

चरणौ पादौ चेति समाहारदरन्द्ः । विपादिवर्णभवनं विप्रादीनां बाह्मणांदीनां 
वर्णानां जीवानां भवनं स्थानम्। विप्र्षतियवेदयशर दवाणां यथासंख्यं तव वदनान्ज 
बाहूरुयुमचरण मित्य: ॥ 

संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते 
वीर्यं महासुरगणोऽस्थिङलानि रेरा । 

नाडथस्रित्सदयस्तरवश्च रोभ 
जीयादिदं वपुरनिरमैचनीयमीश ॥  ॥९॥ 

| संसारचक्रमिति || अयि चक्रधर ते क्रियाः संसारचक्रम् | . चक्रधर 

चक्रायुध | ते जगन्मयस्य तवे । क्रियाश्वेष्टाः । संसारचक्र संसारो जननमरणमेव 

चक्रम् । परिवृत्तिसाम्यात् संसारे चक्रारोपः। वीयं महासुरगणः। महादुरगणो 

भहतामसुराणां गणः समूहः । ̀  अस्थिकुरानि शेखः। अभ्थिकुलान्यस्थ्नां . कुलानि 
समूहा; । रेका; पव॑ताः । नाडथः सरित्समुदथः । सरित्समुदयः सरितां नदीनां 

समुदयः समूहः । लोम तरवः च । रोम रोमसश्वयः । तरवो वृक्षाः। चकारः 
समुचये । ते इति सर्वत सम्बध्यते । एवं विरारस्वरूपमुपवरण्यानन्तं स्तोति-- 

हे ईश्च अनिर्वचनीयमिदं वपुः जीयादिति। ईश जगद्रक्षक। अनिर्वचनीयं 
त्वक्ृपां विना ब्रह्मादि मिरप्यशक्यवणंनम् । इदं यथाशक्ति मया व्ितम् | 
वपुर्बिराटरस्वरूपम् । जीयात् सर्वोत्कर्षेण वतेताम् । एवंविधं ते वपुः सर्वदा 
मम ॒प्रादुभवस्िति भावः ॥ 

एवं बिश्वमूर््युपासना सिद्धये भगवतो विराटस्वरूपञपवरण्यानन्तरं तला 
धिकारिण आह-- 
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हेदग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां 
~: कमांप्रसानसमये स्मरणीयमाहु; । 

तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते 
वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धि रोगान् ॥ १० ॥ 

इंदटगिति ॥ दे जगन्मय शक् तव वपुः कर्मभाजां कर्मावसानसमये 
स्मरणीयमाहु; । जगन्मय विश्वमूर्ते । देदगुक्तप्रकारम् । वयुः शरीरम् । विराट् 

स्वरूपमित्यर्थः । ` कर्म पूजनादि मजन्ति कुर्वन्तीति कर्ममाजस्तेषाम् | कर्मावसान 
समये कर्मणः पूजाया अवसानसमये भवसानकाठे । स्मरणीयं स्म योम्यम् । आहुः | 
मुनय इति शेषः । शरीरामिमानिमिर्निष्करोपासना अशक्येति भावः। एवं विश्व 

मू्युपासकः कमा च्छुद्धसत्त्वमयमूर्युपासनायामधिकारी भविष्यतीति प्रदशेयन् भग 

वन्तं स्तौति- हे वाताख्यापिप तस्य अन्तरात्मवपुषरे विमलात्मने ते नमः अस्तु इति । 

बाताख्याधिप गुरुवायुपुरनाथ । तस्थ विराजः । अन्तरासवपुषे अन्तयामिरूपाय । 

विमलः आत्मा यस्य स विमलारमरा तस्मै । शुद्धसत्त्वस्वरूपायत्य्थः । ते वुभ्यम् । 
नमर्शन्दयोगाचचतुरथी । एवञ्च विराटृस्वरूपं ध्यायतां क्मात्तन्त्यामि शुद्धसत्त्व 

1. तव सपं मासत ॒इत्यधिकारिताप्रा्िरिति भावः। अथैतादोपासना 
मै रोगनिशति भ्राधयते- हे विमो लवं॑रोगान् निरम्धि इति । विमो 

शक्तिसम्यक्न । रोगानित्यस्य ममेत्यादिः । ममानन्यशषरणस्य । रोगान् बाच 

षष्ठ वराकम् । 

रिक । 



सप्तमदश्चम् ॥ 

एवं भगवतो विराडाहवयस्य स्थूरशरीरस्य तत्तदवयवमेदकल्पनाप्रकारमभि 
भायानन्तरं देवासुरनरतियगादिभेदेन नानाविधा ष्टिममिधास्यन्नादौ तदनुरूप 
ररीरषरिमहादिप्रकारमाह-- 

एवं देव चतुर्दशासमकजगदुपेण जातः पुन- 
स्तस्योध्वं खज सत्यलोकनिलये जातोऽपि धाता सवयम् । 

यं शंसन्ति दिरण्यगर्भमखिसत्रेलोक्यसीवारमकं 
योऽभूत् स्फीतरजो विकारग्रिकषनानासिसृक्षारसः ॥ १ ॥ 

एवमिति ॥ हे देव एवं चतुरदशासमकजगद्रूपेण जातः तं पुनः स्वयं तस्य - 
उध्वं सत्यरोकनिलये धाता जातः असि खट । देव माययाऽनावृतत्वात् भकाश्च 
मान । जनेन सम्बोधनेन भगवतः सरीविधानतदनुकूरशरीरपस्िहादिना न संसार 
बन्ध इति चोत्यते । वक्ष्यति च “न सगंविधिमिबन्धोऽपि सज्ञायते' इति। एवमुक्त 
पकारेण । चतुद शोसकजगटूपेण पातालदिचतुदं शभुवनस्वरूपेण । जातः परिणत, । | 

पुनरनन्तरम् । तस्य तव॒जगन्भयशचरीरस्य । उर््वयुपरि । सतव्यलोकनिर्ये 
सत्योकास्ये आस्पदे । धाता ऋऋ । जतः उदत्तः। हंसारूढा चतुर्युलां 
तप्काञ्चनसनिभां शुङ्खम्बरां कमण्डल्वादिधारिणीं . तनुमङ्गीकृतवानित्यर्थः । 
सेस्विति प्रसिद्धौ । धातुर्नामान्तरमाह--यं दिरण्यगभं शँसन्ति इति । यं 
धातारम् । दिरण्यगर्भं हिरण्यगर्भनामानम् । शंसन्ति कीर्तयन्ति । शासलवरिद 
हति दोष हिरण्यगर्भपदवाच्यत्वे हेतुमाह- अखिलत्रेलोक्यजीवातसकमिति 

अखिरः सकलक्षेलोक्यस्य विराजो जीवाः जीवानां समष्टिरासमा अन्तरात्मा यस्य 
तद खिललैरोक्यजीवात्मकम्। पश्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्दरियगणातसमकसुश्षमश्चरीरसमष्टय 
पधिकमित्य्थः । सृक्ष्मसमष्टया हिरण्यगभंपदवाच्य इति भावः । , धातुः 

सिरक्षायां हेतुमाह--यः स्फरीतरजो विकारविकसन्नानासिसृक्षारसः अभूदिति । 
स्फीते प्व ; रजसो रजोगुणस्य विकर कार्यभूते्भदवुद्धयपकारबुद्धिराणदेषादिमिः 
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विकसन्नाविभवन् नानासिसखक्षा देवासुरनरतिर्गगादिभेदेन मानाविधानां प्राणिनां 

सिसक्षा सष्टुमिच्छा ततर रसः आसक्तिर्यस्य स स्फीतरजो विकारविकसन्नाना 
सिक्षारसः ॥ 

अथ धातुः कत्यमाह-- 

सोऽयं विश्वषिसगदत्तहदयः सम्पश्यमानः स्वयं 
योधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् । 

तावं जगतां पते तप तपेत्येवं हि वैहायसीं 
बाणीमेनमशिभ्रवः श्रुतिसुखा वेस्तपः्रेरणाम् ॥ २ ॥ 

सोऽयमिति ॥ सः अयं विश्वविसर्गदत्तहदयः स्वयं सस्परयमानः 
विश्वविषयं बोधमनवाप्य चिन्ताकुरः तस्थिवान् खट । स इत्यनेन यं शंसन्ती 
त्यक्तस्य परामर्शः । अयं धाता । विधविसर्गदत्तह्दयः विशेषां सरभषां 
चराचराणां विसर्गे . गुणवैषम्याद्धिविधे सग दत्तदृदयः उत्साही सन्। अत 
एव स्वयं सम्पस्यमानः जिज्ञासमानः } विधविषयं जग द्विषयकम् । बोधं ज्ञानम् । 
किमाश्रयं कीरगिदं विश्वमियेवंशूपं ज्ञानमित्यर्थः । अनवाप्य अप्राप्य । अत 

प्व चिन्ताकुरः चिन्तया किमभिकरणं किष्वरूपं जगत् खजामीति चिन्तया 
जुः पर्याकुल; । तस्थिवानित्यस्य यावदित्यादिः । तस्थित्रान् स्थितः। खल्विति 

। हे जगतां पतते तावत् त्वं तपःमेरणां र्वन् तप॒ तय इत्येवं वहाय्सी 
पाणम् एनमरिभरवः । जगतां॑लोकानाम्। पते उतयतिस्थितिलमनिदानम्त ; 
पवत्. यकतस्थिवांस्तस्मिन्नवसर इत्यर्थ; । तपःतररणां तयति प्रेरणां प्रवर्तनम् । तप तश्र । तप तपेति भगवतोः वाण्या अनुकरणम् । द्विरुक्तिः प्ररणरूपलात् । 
वेहायसीं विहायसि आकाशेऽभिव्यक्ताम् 
अशिश्रवः श्रावितवानसि । भगवतो वाण्या मनोहरत्वमाह-- ्रुतिदुामिति + 
श्रतियुखां श्रवणानेन्द् जननीम् ॥ 

भगवद्वक्वश्रवणानन्तरं धातुः प्वृत्तिमाह-- 



शदकम्-] वे$ण्टखरूपवर्णनम् । ६३ 
ऽसौ + | 

ऽपां मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले ` 
 दिक्षद्रीहष्य किमप्यनीक्षितवताः बाक्याथेमुत्वश्यता । 

दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमारधित- 
स्तस्मे दरितवानसि सखनिलयं वैङ्ष्टमेकाद्थतम् ॥ २ ॥ 

कोऽसाविति ॥ लं जगन्मण्डले जलगूर्णे कः असौ पुमान् मामवदत् 
ईति दिश्च उद्वीक्ष्य किमपि अनीक्षितवता वानयार्थगुलद्यता दिव्ये वर्षसहसतमात् 
तपसा तेन आराधितः तस्मै स्वनिख्यं वैकुण्ठं दरितवानसि । जगन्मण्डले 
जगतां लोकानां मण्डले चक्रवाठे । जलापूर्णे जलेन आ समन्तात् पूरणे सति । 
अनेन वक्तुरसम्भावितत्वं तेन विपेरविस्मयश्च ध्वन्यते । असौ विपङृषटदेशवतीं । 
चनश्रवणेन तथाविधः कथित् पुमाननुमीयत इति भावः । अदसस्तु प्रत्यक्ष 
विषये विकृष्ट शक्तिः । यदक्तम्-- दमः पत्यक्षगतं समीपतरवतिं चैतदो 
रूपम् । अदसस्तु विपङृषटं तदिति परोक्षे विजानीयात् ॥' इति । वक्तुः पुरुषस्या 

युमितत्वेन प्रत्यक्षो चरवद्धानान्मानसप्रलक्षगोचरतवाद्वा नालादःपदमयोगानुप 
पर्तिः। पुमान् पुरुषः । मया न कोऽपि वष्टः, मत्खष्टः पू न कोप्यासीत् | 
उनः कोवाऽसौ पुमानित्य्थः । अवदत् अकथयत् । इति एवम् । 
विचिन्त्येति रोषः । उदीक्ष्य वक्तरदिरक्षया सम्यगवरोक्य । किमपि किञ्चिदपि । 
किमपीति नपुंसकशन्दपरयोगेण न॒ केवरं वक्तारम्, किन्तु जपूरव्यतिरिक्तं 
किचिदपि न दृष्टवानिति चोत्यते । वाक्यार्थं तप॒ तपेति वाक्यस्यार्भं॑तप 

श्रणमिष्टसाधनमित्येवंरूपम् । उत्परयता अधिगच्छत । व्षसहसं वर्षाणां 

सवत्सराणीं सहस्रम् । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । आत्तं कृतं तपो येन स आत्ततपाः 
तेने । तेन विधिना) आराधितः सेवितः । तस्मे विधये । स्वनिलयं स्वस्य 

निर्यं वासस्थानम् । वैकुण्ठं वेकुण्टलयकंम् । दरितवान प्रदशितवान् । 
ङण्टस्य विरोषमाह--एकादूमतमिति । एकमद्रीतीयमदूमुतं विस्मयालम्बनम् । 

पस्माददूमुतान्तरं नास्ति, तादशमिर्यर्थः ॥ 

यतुक्तमेकादुश्चतमिति, तदेव विवृणोति तिभिः-- 
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माया यत्र कदापि नो षिङरूतै भाते जगद्ध। वहिः 

शलोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावा तु दूरं गताः। 
सान्द्रानन्दश्चरी च यत्र परमज्योतिः प्रकालात्मके 

तत्ते भ्राम विभावितं षिजयते बेङ्ण्ठसूपं षिभो ॥ ४॥ 

मायेति ॥ दे भिमो तत् विभावितं वैकुण्ठरूपं ते धाम विजयते । 

निमो सर्वव्यापिन् । विमावितं ब्रह्मणे दर्शितमियर्थः। वैकुण्ठरूपं वेकुण्ठास्यम्। 

ते तव विष्णोः । धाम निर्य: । विजयते सर्वोतकर्वेणः वर्तते । अत हेत 

दर्शयस्तत्यदा्भ विदृणोति--मायेत्यादिना । यल माया कदापि नो विकृते । 

यत्र वैकुण्ठे । कदापि ब्रह्मण उदततौ भर्ये वा । न विकुरुते न विकारमाविष्करोति। 

आलानमीश्वरात् प्रथक्तेन प्रद्यं शरीराहम्ममाभिमानादिरूपं कायै न करोती 

तयः । ननु सत्यशोकश्य माययाऽऽढृतत्वात् कथं तदेकदेरो विकुण्ठनिर्ये माया 

विकारासम्भव इति' चेपत्राह--जगद्वयः बहिः भाते इति| जगद्धयश्तुदं श 

यवनेभ्य : 1 बहिः बहिर्मागे। भाते शोभिते । सत्यलोकानन्तगंतत्वेनाना्रत 

क : मायाविकाराभावमेव विवृण्वन्नाह शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखाः भावाः 
२ द्र गताः इति। यतेत्यत्रानुवर्वते | यत्र विकुण्टनिख्ये | लोको दुःखं, क्रोधोऽ 

न विमोहदसरीरावहम्ममामिमान :, साध्वसं भयम्। शोकक्रोधविमोहसाध्वसानि 

प) तमा त शोककोभविगोहसाध्वसमुखा ४ भावा ; चित्तवृत्तयः । 3 

तु शवं > शोकाथमाये भि र : इति । दूरं दूरदेशम्। गताः प्राप्ताः । इतर 
मा-क सनन इ ते भावः| विकुण्ठनिर्ये सर्वदा सर्वेऽपि नहाननदभवुभव | 
शरी भगाः त र इति} सान्दरानन्दञ्षरी सानद्ानन्दस्य ब्रह नन्दस्य 

ीदन्त, तथा तत्तया न जरया यथा जना उन्मज्जननिमजनादिना 

अस्तीति रोषः। 1 १ प 

कष्टम् । प्र भकाशालके इति । षर १ 
(कारक्रत्वमदमिव्यर्थः । तथाविधं ज्योतिः ऋ 

तेजः तदेव प्रकाशो यत स प्रमज्योतिःमकाशः, स एवास्मा यत्य तत् परमज्योतिः 



दशकम्-७] बैकुण्टस्वरूपवर्णलम् । ६५ 

भकाशात्मक तत्र। भगवत्यदस्य ब्रहतेजोमयत्वो्तत्रत्यानां सर्वदा ब्ह्मनन्दानुभव 
उपपद्यत इत्यथः ॥ ४ 

यस्मिन् नाम चतुर्थुना हरिमणिद्यामावदातत्विषो ` 
नानाभूषणरतनदीपितदिश्चो राजदिमानालयाः । 

भक्तिग्ाप्ततथारिधोन्नतयदा दीव्यन्ति दिव्या जना- 
स्तत्ते धाम निरस्तसवशमठं वेकुण्ठसूपं जयेत्  ॥ ५॥ 

यस्मिन्निति ॥ वैकुण्ठरूपं ते धाम जयेव् । वैकुण्ठरूपं वैकुण्ठाख्यम् । 
ते तवेश्वरस्य । धाम निर्यनम्। जयेत् सर्वोकर्ेण वर्तताम् । प्रार्थनायां सि् 
अनेन स्वस्यापि तस्माप्त्योत्युक्यं व्यज्यते । जयप्रार्थनायां हेतुमाह--निरस्तसर्व 
शमर तदिति । निरस्तानि निराङृतानि. सर्वाणि सकठानि. -समखनिः अज्ञान 
तत्कार्याणि यस्मात्ततनिरस्तसर्व शमरम् । तत्यदाथमाह--यस्मिन् नाम दिव्या जना 
दीग्यन्तीति। यस्मिन् याददो पदे। . नमेति व्थे। दिव्यास्त्वस्वरूपा; । 
दीव्यन्ति रमन्ते। ननु कथं तत्सवरूपम्रापिरिति -चेत्ततराद-- भक्तिपाप्ततथाविधो 
ज्तपदा इति । भक्त्या फलामिसन्धिरहितया प्रेमलक्षणया भक्त्या प्राप्तं ग्धं तथा 
बिधं तादृशमुन्नतं पदं स्थानं यैस्ते भक्तिमाप्ततथाविधोत्रतपदाः। - .भगवत्सारूप्य 
स्वरूपं ददीयन्नाह-- चतुभुजाः ह सिमिणिदयामावदात्तसििषः...नानामूष्रणरलदीपित 
दिशः राजद्विमानाल्याः इति । चत्वारो भुजाः करा येषां ते चतुभुजाः । रयामा 
अवदाता स्वच्छा विर् शोमा येषां ते इयामावदातविषः । हरिमिणय इन्द्र 
नीरोपरानीव इयामावदातवििषो हरिमिणिर्यामावद तव्विषः । माना विधानि 
भूषणान्याभरणानि किरीरकटकाङ्गदादीनि तेषाम्। तत्मदयुतैसत्यर्थः। रलैः 
मरतकमाणिक्यादिमिदीपिताः परकासिताः दिशो यैस्ते नानाभूषणरलदीपितदिशचः। 
राजन्ति मणिकरिङ्किणीजालमालादिशो मितानि बिमानान्याल्यो गृहं येषां ते राज 
द्विमानार्याः । विकुण्डनिलयस्यें बिधगुणगणसमग्रतया जयः पार्यत इति भावः ॥ 

नानादिव्यवंधूजनेरमिशृता त्रियुष्ठतात॒रयया ` ` ` 
विशरोन्मादनहधगत्रलतया विद्यो तिताश्चन्तिरा । 



६६ ।  नारसयणीयम् [स्कन्धः-२ 

तवत्पादाम्बुजसोरमेक्कुतकाषटक्ष्मीः स्वयं रक्ष्यते -: 
यस्मिन् विस्मयनीयदिच्यविभवं तत्ते पदं देहि मेः. ॥६&॥ 

ननिति ॥ मेतत् ते पदं.देहि। मे मम त्वदा्दरस्य | ते तव 
विष्णोः । पदं स्थानम् । देहि प्रयच्छ । मदाश्रयोऽयमिति विचिन्त्य मां त्रत 

भरापयेत्र्थः । भगवसदपार्थनायांदेतुमाह-- -विरमयनीयदिव्यविमवमिति । विस्म 
नीया विस्मयाटम्बनमूता दिव्याः साक्तिका विभवाः समृद्धयो यर्सिमस्तत् । तत 
दार्थमाह-- यस्मिन् रक्षी; लसादाम्बुजसौरमैककुतुकात् स्वयं रक्ष्यते इति । 
रक्ष्मीः श्रीः । लत्यदाम्बुनसौरमैककुतुकात् तव पादम्बुजयोः पादारविन्दयोः 
यत् सौरमं सौरभ्यं तत्तैककुतुकात् अव्यमिचारिणा कौतुकेन । ̀ अत्र पादयो 

रम्बुजारोपात् सौरभ्योपपत्तिः । अत त्वदेकठुतुकादरिति वक्तव्ये लत्यादाम्ुजसौरमे 

ककुतुकादिलयक्तिरश्म्या भगवति प्रेमातिशययोतनार्था । ' स्वयं रक्ष्यते मूतिथरा 
ततलत्यानां नयनगोचरीमवति । लक्ष्याः स्वरूपमाह --नानादिव्यवधूजने : अमि 

शृता विध्ु्तातुस्यया विोन्मादनहृदयगात्रक्तया विदयोतिताशान्तरा इति । नाना 
दिव्यवधघूजनैः ` जनेकामिर्दिव्याङ्गनाभिः । अभिवृत परिवृता । विदयुह्ठतातुल्यया 

वचुहतामिस्तव्छतामिसतुल्यया सदया । विशोन्मादनहयगा्रतया विधेरषा 

र्वषयनमादनी उनमादजननी हया मनोहरा गात्ररता अङ्गय्टिस्तया । वियोति 
तानि भकारितान्याशान्तराणिं दिगन्तराणि यया सा विद्ोतिताश्चान्तरा ॥ 

अथ ब्रह्मा तत्र मगवत्स्वरूपमदरक्षीदित्याह _ - 

तेवं प्रतिदिते निजपदे रनासनाध्वासितं ` 

मासवतकोटिलसतिकिीटकटकााङनपदरकृति 
भीवत्साङ्कितमा्तकोस्तुममणिच्छायारणं कारणं 

विधवेषां तव स्पमेक्त विधिस्तत्ते विभो मात मे ॥५७॥ 

तलति ॥ विषः एव भतिद्रिते तत्र निजपदे तव रूपतकषत । विषिः 
श | पतिदरिते यथास्थानं स्थितस्यैव बरह्मणः पुरत ३ 

यगेशवर्येण करतलामलकवत् यक्षते । तत तस्मिन् । निजपदे वैकुण्ठ 



दशकम्-७] भगवल्वस्पंसाश्चातकासवनम् । ६७ 

रोके। तव विष्णोः। रूपं दिर्यङ्गरुषिग्रहम् ` ` क्षत दष्टवान् मग 
चतो दिव्यमङ्गलविग्रहस्थ स्वरूपमाह ---रलासनाध्यासितं भास्वत्कोरिकसक्किरीर 
केटकादयाकल्पदीपराङृति' श्रीवस्साङ्कितम् आत्तकोस्तुंभमणिच्छायास्णं विदवेषां 
कारणमिति । रलसनाध्यासितं रलासनं मणिपीठमध्यासितसुपविष्टम्। भास्वतां 

 सूर्थाणं कोटय इव रसन्तः किरीटकटकायाः किरीटवल्याङ्गदम्भृतयः आकल्प 
जलङ्कारास्तैः. किरीरकटकायाकल्यैर्दीपरा दीपनशीला आृतिथस्य तत् भास्वत्कोरि 
रुसक्किरीटकटकाद्याकल्पदीपाकृति। श्रीवत्सा ् कितं श्रीवत्सेन . भृगोः पाद 
चिहेनाङ्कितं वक्षस्यलङ्छृतम्। आत्तकौस्तुममणिच्छायारुणम् आत्तस्य कण्ठदेरोऽ 
रङ्कृतस्य कोस्तुमभणेः कोप्तुभार्य्य रलनश्य छायया कन्त्या अरुणं भस्वरम्। 
विरवेषां सर्वेषां चराचराणाम् । कारणं कारणमूतम् । एवं भगवसस्वरूपमनु 
सन्धाय स्वस्यापि तस्य चाक्चुषभतयक्षं परा्थयते- हे विभो ते तत् मे भातु इति । 
बिभो परिपूर्णं । अनेन सम्बोधनेन इहापि भवता तत् परदक्षवितुं शक्यत इति 
सूवितम्। तत् यद्विधिरैक्षत। रूपमित्यतानुवर्तते । भातु प्रक्ष भवविव्यर्थः ॥ 

पुनरपि भगवत्स्वरूपं वैणयन् प्राथयते-- 

कालाम्भोदकलायकोमरश्चीचक्रेण चक्रं दिशा 
माद्ृण्वानयुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् 1 

राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधरश्री मद्युजामण्डलं 
सष्टस्तुष्टिकरं वपुस्तव बिभो मद्रोगशढासयेत् ॥ ८ ॥ 

कालाम्भोदेति ॥ हे विभो काम्भोदकल्ययकोमररुचीचकरेण दिशां 
चक्रमावृण्वानम् उदारमन्दह सितस्यन्दप्रसननाननं राजत्कम्बुगदारिप जधर 
भीमदूभुजामण्डलं सषु तुष्टिकरं तव वपुः मदरोगमुद्भासयेत् । विभो शक्तिसम्यत् । 

काखाम्भोदकलायकोमलरुचीचक्रेण कालाम्भोदवत् कारमेषवत् कलायबत् 
कखयकुसुमचश्च कोमलानां रुचीनां स्विषां चक्रेण समूहेन । अल प्रथमोपमया 
यथा कालाम्भोदः शीघ्रं वृष्िमदस्तथा भरावद्रपुः श्चीप्रफरप्रदमिति, द्वितीयोप 

भया भगवद्रपुषः सौकुमार्या तिंश्चयश्च ध्वन्यते । दिशां चक्र ॒दि ङ्मण्डलम् । आवृ 



६८ । नाययणीयम् स्कन्धः-२, 

ण्वानमाच्छादयत्.। उदारस्यातिमनोहरस्य मन्दहसितस्य मन्दहासस्य स्यन्दन 
निरन्तरपरसरेण प्रसन्नमाननं सुखं यस्य तदुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम्। राजतां 
-विराजतां कम्बुगदरिपङ्कजानां कम्बुः पाञ्चजन्यं, गदा कौमोदकी, अरिः, सुदशन, 
पङ्कज पद्म्ेति- कम्बुगदारिपङ्कजानि तेषां धरं श्रीमत् शोभायुक्तं भुजानां चतुर्णा 
बाहूनां मण्डरुं समूहो यस्य॒ तद्राजक्कम्बुगदारिपङ्कनधरश्रीमद् भुजामण्डलम् । 
सष्टः ब्रह्मणः । तुष्टिकरं ददोनेन सन्तोषजनकम् । तव विष्णोः । वपुः शरीरम् । 
मद्रोगं ममानन्यशरणस्य रोगं बाद्यमाभ्यन्तरं चामयसमूहम् । उद्वासयेदपाकरोतु । 
प्राथनायां रिङ् ॥ 

भगवत्स्वरूपं द्षट्ा ब्रह्मा फ कृतवानिति चेत्ततराह-- 

इष्टा सम्भरृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्त्पादपाथोरुह 
हषावेशवशंवदो , निपतितः प्रीत्या कृतार्थमिवन् । 

जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय 
` दैतादवेतमवरत्खरूपपरमि्याचष्ट तं ॑त्वां भजे .॥ ९॥ 

` दृष्टेति ॥ कमल्मूः दष्ट्॒हषविशवदंवद; सम्भृतसम्भरमः त्यद् 
पाोरुटे निपतितः कृता्थीमवन् प्रीत्या इति आचष्ट | कमलमून्नहया । 
त्यस्य भवन्तमित्यादिः । हरषाविशवशेवदः हर्षस्य सन्तोषातिायस्यावेशः 

वरोवदोऽधीनः । अत एव सभ्भृतसम्भम; सम्भृतः सम्भरितः 
सन्नमो येन सः। क्षटिति कर््येषूपचारपूजास्तत्ादिष्वितिकर्वव्यतामूढतया 
कश्चित् कारं किञ्चिदिव कुर्वन् स्थित दत्यथंः। नहि सम्भन्ताः किञ्चिदपि 

, सम्यक जानन्तीति भावः । त्वर्पादपाथोरुहे भवश्वरणाम्बुजे । निपतितः 
| ७५ दण्डवत् पतितः | ृतार्थीभवन् भगवदर्ीनात् क्तार्थतामुपगस : | 
५५  सन्तोषातिश्चयेन | उपरक्षिब इति दोष : | इति अनेन प्रकारेण । 

ने _ रूगतवान्.। इतीत्यनेनोक्तं वचनभकारमाह- हे विभो त्वं मम 

विमो ग छ ैदवतमबलवरूभपरं तत् ज्ञानमापादय इति । 
नन सम्बोधनेन सर्वानतर्यामितया सर्वजनबुद्धिसाक्षिलं 

यन्ति ।, अत पएवाह- जानासीति । मनीषितममिकषितम् । एवकारोऽगोग 
व्यच्छेदाथः 1 अतो यद्यपि मया न् वक्तव्यमस्ति, तथापिं वक्ष्यामीति भावः । 

द्रतदवितमवल्वरूपपं दवितमदरैतं च यत् भवत्स्वरूपं भवतः स्वरूपं तत्यरं तद्विष 



व्शकम्-७] भगवदूयुत्रहवर्णनम् । ६९ 

कम् । तत् यथाथेम् । आप्रादय मय्यनुरहेणोलादेय । अथ स्तौति-- अहं त लां भजे इति । तं यं विधिरेवमाचष्ट तम्। लामीश्वरम् । भजे आराधयामि ॥ 
अथ भगवान् किमकरोदिति चेततत्राह-- 

आताम्रे चरणे जिनेग्रमथ तं हस्तेन हस्ते स्पृशन् ` 
नोधस्ते भविता न. सर्गषिधिमिर्बन्धोऽपि सज्ञायते। 

इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तित्तगृढः ` खयं 
दृष्टौ. तं सञ्ुदेरयः स भगवन्बु्टासयोषाषताम् ॥ १०.॥ 

आताम्र इति ॥ अथ त्वम् आत्रे चरणे विनतं तं हस्तेन हस्ते श्छशन् 
ईति गिरमामाप्य स्वयं तचित्गूढः त ष्टौ समुदैरयः। जथ बर्ण: प्रार्थनानन्तरम् । 
आताम्रे भरुणसरोरुहवदीषत्तामरे। अत्र आङ् ईषदर्थे] चरणे पादकमरे। विनम्र 
विशेषेण भक्तिविश्वासादिभिः सह नम्रं नमनशीकम् । तै ब्रह्माणम् । सखायमिव 
हस्तेन हस्ते सपशन् । करेण करे गृहीतवे्र्थः। इति अनेन प्रकारेण । गिरं 
वाचम् | आभाष्य सानुसरणंयुक्त्वा । -नितरामव्यर्थम् । प्रतोष्य सन्तुष्टं कृता । 
तचचित्गूदः तस्य ब्रहमणथिते वेतसि गूढः अन्तर्हितस्सन्। तं ऋणम् । सृष्टौ 
एष्टिकर्मणि । समुदैरय: सम्यगुदैरयः प्रेरितवान् । ब्रह्मणो हयन्तर्यामिरूपेण 
स्थित्वा तं सृष्टौ प्रेरितवा नित्यर्थः । इतीत्यनेनोक्तं पकारमाह- ते बोध; भविता । 
सग॑विधिमिः बन्धः अपिन सज्जायते इति। ते तव। बोधः यत् पाथितम्, 
ते जानम् । भविता मविष्यति । सर्गिधिभिः .खिव्यापारः । बन्धः संसारबन्धः। 
सज्ञायत इति वतंमानसामीप्ये र्ट् । अथ प्राथयते- हे भगवन् सः त्वम् उल्ाषतामु 
खासय इति। भगवनैदवर्यादिसम्पन्न । सः यो क्षाणं सृष्टौ प्रेरितिवांस्तादशः । 
उद्वाषतामित्यस्य ममेत्यादिः। उल्लाघतामारोग्यम् । उल्लास प्रकाशय । सम्यक् 
सम्पादयेत्यरथं : ॥ 

इसि हिरण्यगर्भोरपत्ति-तपश्चरण-वैकुण्टस्वरूप -भगवस्स्वरूपसाकषास्कार- भगवद नुग्रटवणनं 
समं शकम् । 

इति ् रीनारायणीयस्याए््यायां बाखबोधिन्यां 

हितीयस्कन्धपरिच्छेदः । 

आदितः शोकसख्या ७५ 



ततीयस्कन्धपरिच्छेदः 

अष्टमदश्चकम् । 

एवं भगवतो रन्धवरस्य ब्रह्मणो ब्राह्मकल्पादारभ्य पादकस्पार्वाचीनराति 
पयन्तानि संक्षेपेण वर्णयितुमारमते-- 

एवं ताधत् प्राङृतग्रक्षयान्ते ब्राह्मे कस्पे ह्यादिमे रन्धजन्मा । 
ब्रह्मा भूयस्त्वच एवाप्य वेदान् सृष्टि चकर पूेकस्पोपमानाम् ॥ १ ॥ 

एवमिति ॥ पराक्ृतप्रक्षयान्ते आदिमे ब्राह्मे कल्पे एवं तावत् रन्धजन्मा 

जहा मृयः तवत्तः एव वेदान् आप्य पूरवकल्पोपमानां चष्ट चक्रे । प्रकृतपरक्षयान्त 

मराक्ृतपरक्षयस्य महप्रखयस्यान्ते अवसाने । आदिमे आये । ब्रह्म कल्पे । ईदा 

नीन्तनस्य बरहषण आ्यदिनारम्भ इत्यर्थः। एवमुक्तमकरारेण । तावत् प्रथमम् । 
सन्भजन्मा रन्धं जन्म जननं येन सः। भूयः पुनः । त्वत्त एव । नत्वन्यस्मत् ? 
स्य तदानीममावात्। वेदान् ऋग्यजूस्सामार्वणाख्यां श्चतुरो निगमान् । 
॥ पूवकल्पोपमानां पू्वंकल्पसदृकीम् । चक्रे कृतवान् ॥ 

एतदेवाह दाभ्याम्- - 

सोऽयं चतुयुगसहस्रमितान्यहानि 
तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय । 

नद्रात्यसो त्वयि निलीय सभ स्वसुषट- 
नमित्तकग्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रम् || २॥ 

बहशः न | नि चतुयगसहसमितानि तवमित; रजनीः च 
। सः पूर्वोक्त । अयं ब्रह्य चतुयुगसहस्रमितान चतुय 

किमसंक्ञितानां चतुणा य॒गानां सहस्रेण मितानि ग युगानां सर्हलण 

रजनीः राती |. चकार; समुच्चये | हुरो बहुवारम् | निनाय नीतवान् । 



दहाकम्-<] धररयवर्णनम् । ७२१ 

भहमणो रात्रनैमिततिकप्रलयसंजञ वयुलादयत्नाह--असौ स्वसः समं त्वयि निडीय 
निद्राति। अतः अस्य रातिं नैमित्तिकमर्यमाहुः इति। असौ त्या । स्वरुः 
स्वेन खष्टेश्वराषरात्मकैः पदार्थसा्थैः। समं सह । त्यि श्रीनारायणे । निलीय 
विलयं प्राप्य। निद्राति स्वपति। अतो बऋ्मणो निद्रावशत् । अस्य 
जह्णः। नैमित्तिकप्रखयं निमित्तजन्यत्वानेमित्तिफं प्रलयम् । आहुर्वदन्ति। शास्र 
विद इति रोषः ॥ 

अस्मादृशां पुनरहथरुखकृत्यतुल्यां 
सृष्टिं फरोत्यनुदिनं स भवस््रसादात् । 

प्रार् ब्राह्मकस्पजनुषां च परायुषां तु 

सुप्षप्रबोधनसमास्ति तदापि सुषिः ॥३॥ 

अस्मारश्ामिति ॥ सः पुनः भवत्प्रसादात् अनुदिनम् अस्मादशमह 
सुखङ्ृतयतुस्यां सृष्टि करोति। सः ता । पुनदशाब्दस्त्व्थं । भवतस्मसादात् 
भवतः प्रसादादनुगरहात्। दिने दिनेऽनुदिनम् । अस्मादशामस्मद्विषानाम् । अह 
यखङ्ृतयतुल्याम् अहर्मुखेः दिवसारम्भे यानि स्यान शोचाचमनादीन्यवर्यं 

केतव्यानि, ततुस्यां तत्सच्छीम्। स्ट सष्िकरम । करोति विदधाति । ननु 
माकंण्डयादीनां परायुषां कल्पावसाने नाशपरसङ्ग॒ इत्याशङ्क्य, यपि तेषां 
गारोऽस्ति, तथापि कथि द्विरोषोऽस्तीति ते चिरायुष इत्युच्यन्त इत्यमिप्रायेण तेषां 
षिरोषमाह-- पराक् बरह्मकल्पजनुषां च परायुषामपि तु तदा सृष्टिः सु 

पयोधनसमा अस्ति इति । राक् पूर्वम् । ब्रह्मकल्पजनुषां राह्म कल्पे जनुः 

जन्म॒येषां तेषाम् । चशब्दो वाक्यालङ्कारे । परमतिचिरकालमायुर्येषां ते 

परयुष्तेषं मरकण्डेयादीनाम् । तुविेषे । विरोषमाह- -सुमोभनसमेति ! 
तदा कल्पारम्मे । बुपमबोधनसमा सुप्तस्य निद्रामुपगतस्य प्रबोषनेन समा 
सही । स्वापप्रबोधतुल्येत्य्थः । ननु ब्ऋहमण इव तेषां स्वापप्र्ोधावेवास्तु, 

किमिति सषटिरस्तीतयुच्यत इति चेन्न, तेषां ब्रह्मणि रीनलवात् पुनश्च रह्मणेव 
सष्टत्वा । नच ब्रह्मणोऽपि भगवति ठमैनवं पुनः सृष्टं चास्त्विति वाच्यम्, 



७२ नारायणीयम् ` [स्कन्धः-३ 

प्रतिकल्पं ब्रह्मणः सृष्टेरसिद्धेः स्वापप्रगोधावेव ।. ` नच परायुषां मार्कण्डयादीनाम् 
अस्मादृशामिव खष्टिरेवास्तु, किमथं सुपतपबोधनतुस्यतोच्यत इति राङ्कनीयम् , 
तेषां प्राक्ल्पविषयानुस्मरणानुत्यत्त्यापत्तेः। ननु तेषां कल्पावसाने नाशः, कर्त्या 
रम्मे च सृष्टिरिति चेचिरायुष . इति व्यवहारानुपपत्तिरिति चेन्न, -तेषां सृष्टः 

घुपपमबोधनतुस्यलवाचिरायुष इति व्यवहारात् । अस्मादृशां तु सृष्टे तथात्वमिति 
न तथा व्यवहारं इत्यनुसन्धेयम् ॥ 

इदानीं ह्मणो वयः प्रदर्दयन्नाह-- 

पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोधेरूप- 
मेकं परार्थमतिबृ्य हि वतेतेऽपो । 

तत्रान्त्यरातिजनितान् कथयामि भूमन् | 
पश्चादिनावतरणे च भवद्टिकासान् ॥ ४ ॥ 

पश्चाश्दन्दमिति ॥ अघुना असौ स्ववयोर्षरूपं पर्चारादन्दम् ` एकं 

पराथमतिदृत्य वतते हि। असौ ब्रहम । स्ववयोर्रूपं स्वस्य वयसो द्विपराप 

स्कणस्यापं पूवर तूपं त्लक्षणम् । पञ्चाशदन्दं॑पञ्चारात् अब्दाः सवेस्सरा 

या्िसतादम् । एकं परार्थं पूर्वमस्माकं सवत्सराणामेकं पराम् | पराधसंजञ 

९ संख्याया रीरावत्यामुक्ता । “एकदशशतसहसायुतलक्षपयुतकोटयः कमशः। 

क दशगुणो सबेनिसलवैमहापग्मशकवस्तस्मात् ॥ जरथिश्चानत्यं मध्यं परारथमिति 
7 ५ । न स्थानानां व्यवहारा कृताः पूर्वः ॥' इति । अतिग्त्य 

तस्मिन् बत 7 । अयं बराहकलपो दवितीयपरा्षस्यादिम इति प्रसिद्धः! 

यितुमुपकरान्तोऽसीति त न कतमम् कल्पे जातानि मच्चरितानि कथ 

पश्चात् दिनावतरणे च र तताह- हे भूमन् अह तत्र अन्त्यराविजनित 1 

च्छि । अनेन सम्बोधनेन लान् भथवानि ९त॥ भून् छा 
मिति सूच्यते । तत नाह्ादि सवष्वपि कल्पेषु भवद्विरासाना ५५ 

ई केस्पेषु मध्ये । अन्त्यरालिजनितान् अन्त्य 

समनन्तगात त पाञ्मकस्पस्यारवाचीनायां राञ्यां जनितान् सज्ञातान् । पशा 
द्नन्तरम् । दिनावतरणे पादमकत्पारम्मे । चकारः समुखये। अत्रान्त्यरावि 



दराकम्-<] श्रलयवर्णनम् । ७३ 

जनितानित्यस्माजनितानीत्येतन्भात्रमनुदृत्य योजनीयम् । पाद्मकस्पारम्भे च 
जनितानित्यथः । भवद्विलासान् मवतो बिखासान् सर्गमल्यादिसम्बन्धिनीरसलाः । 
कथयामि वणयितुमारमे। अत्र वर्तमानसामीप्ये रट् ॥ 

` अथ तत्रान्त्यरात्िजनितानित्यनेनोक्तान् भगद्विखसान् वणैयति तिभिः-- 

दिनावसानेऽथ सरोजयोनिस्पुषुश्धिकामस्त्वयि सन्निरिल्ये । 
जगन्ति च त्जटरं समीयुस्तदेदमेकाणेदमास विशम् ॥ ५॥ 

दिनावसान इति ॥ अथ सरोजयोनिः दिनावसाने घुषुप्तिकामः त्यि 
सत्निर्ल्यि । अथेति प्रकरणारम्भ्ोतनाय । सरोजयोनिर्हय। । दिनावसाने 
दिनस्य पूर्वकल्पस्यावसाने । सुषुिकामः स्वापामिखषी सन् । त्वयि 
श्रीनारायणे । सन्नििल्ये लीनोऽमूत् । रीनः सन् निद्रां कृतवानित्यर्थः | 
जगन्ति तजठरं समीयुः च । जगन्ति लोकाः । त्वज्ठरं तव॒ जटरमुदराभ्य 
न्तरम्। समीयुः प्रापुः । ऋ्षणा सहेति भावः । चकारः समुश्चये । तदा इदं 
बिश्वमेकार्णवमास । तदा बऋह्मपरये । विव भुवनम् । एकोऽर्णवः समुद्रो यस्मिन् 

पदेकार्णवम्। एकार्णववललमालरोष मित्यर्थः । भास अभूत् ॥ 

तवैव वेषे फणिरा जि शेषे जलेकरेषे भुवने स्म शेषे । 
आनन्दसान्द्रावुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रापरिगुद्रितात्मा ॥ ६॥ 

तमेवेति ॥ त्वं मुवने जठेकरोषे तव वेषे एव फणिराजि शेषे रेषे स्म। 
भुवने रोके । अरेकरोषे जर्मात्रदोषे सति। वेषे शखूपान्तरे। फणि 
राजि नागश्रषठे। रोषे अनन्ते। रोषे स्म शयि्तोऽमूः | श्षयितस्य भगवतोऽ 

वस्थां दरोयति--आनन्दसान्दरानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रापरिमुन्द्रितासा इति। 
आनन्देन सान्द्रो षनीमूतो योऽनुभवो ज्ञानं स॒ एव स्वरूपं॑यस्य स आनन्द 
सान्द्रानुभवस्वरूपः । स्वस्य योगः स्वरूपानुसन्धानमेव निद्रा स्वपनं तया 

परिमुद्रितः सम्यक् राभ्छितः आत्मा स्वरूपं यस्य स स्वयोगनिद्रापरिमुद्रि 
तासा । सान्दरानन्दैकस्वस्वरूपमनुसन्दधानस्सन्नित्यथः ॥ 
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कीलाख्यशक्ति प्रसयायसाने प्रबोधयेत्यादिशचता किलादौ । 
स्वया प्रसुप्षं परिसुप्रशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधा्ना ॥७॥ 

कालाख्यश्चक्तिमिति ॥ तत्र आदौ परिसुपशक्तित्रनेन अखिलजीव 

धाक्ना त्वया इति काराख्यशक्तिमादिशता सुप्तम् । तत्न . आदो. प्रस्यारम् 

इव्यर्थः । परियुप्तो ` रीः शक्तीनां | मूखपरकृतिमहदहङ्कारादीनां तरजस्समूह 

यस्मिन्. सः परियुसक्ति्जः तेन'। असखिर्जीवधान्ना अखितलानां सर्वेषां 

जीबानां संसारदुःखखिन्नानाम् धान्ना अतिचिरकारं विश्रमस्थानमूतेन । त्वया 

श्रीनारायणेन । . इति अनेन प्रकारेण ।. आदिश्चता . आज्ञापयता सता । प्रसुपं 
कालाख्यराक्सया सहाभेदमवलम्ब्य॒स्थितमिव्र्थः। भ्सुपतमितयत्र॒ मवि क्तः । 
इतीत्यनेनोक्तं भगवत आदेदाभकारमाह- -परख्यावखाने त्वं प्रबोधय. इति । 

प्यावसाने पर्यस्य चतुर्युगसहस्रक्षणायां रात्रेवसाने सति.। `मामिति शेषः । 
पनोधय प्रतिबोधय. ॥ 

एवं भगवतो राविृतमुपवण्यं अनन्तरमहरारम्भवेष्टितं वरणेयितुमुपचकम 
कतः रथम कालाख्यकक्तेमेगवन्नियोगानुष्ठानप्रकारमाह- - 

४ चतुयुगाणां ध । | ॑ च सहस्मेवं खयि प्रसु्े पुनरदवितीये । 
कालार्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयतां किल विश्वनाथ ॥ ८ ॥ 

6 । ह 1  चतुयुगाणामिति | दहे विधनाय त्वयि चतुर्युगाणां सहम् एव 
घुसं पुनः कालाख्यशक्तिः. प्रथमप्रुद्धा त्वा पायोधयत् किक । विश्वनाथ 
सोकनाथ । त्वयि श्रीनारायणे । चतुर्युगाणां कतततद्रापरकरिसंनितानां चतुणा 
$गानाम् । सहलमित्यत्यन्तसंणेगे चिकन, ---- ~  --> मेण 
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एवमहरारम्भे प्वोधितस्य भगवतः इत्यमाह-- 

विब्य च तं जलगर्भशायिन् बिरोस्य 
तेष्वेव सध्मात्मतया निजान्त, स्थितेषु 

विबुध्येति ॥ हे जक्गरभशायि 
रोकान् प्रलीनान् विद अगि । 
मध्ये शेते वर्तत इति ्व््षये रिः 
प्रदशेनपरमेतत्सम्बोधनम् | विशश. लोकनाथ ।` विजय 
भसिलान् ` सर्वान् । लोकान् सुबनानि । प्रलीनान् त्व वेदा परिरथ 
विलोक्य दृष्ट । ददाथ दत्तवान् । ननु बिलीनानां रोकोनां विये गप / | 
इत्यत आह-- सूक्ष्मात्मतया निजन्तःस्थितेषु तेषु एवं व 
ऋारणरूपेण । निजान्तःस्थतेषु स्वस्यभ्यन्तरे वतमनेषु। तेषुन की 
रूपेण स्वोद्रे वर्तमानेष्वेव रोकेषु इटं दत्तवान् । नान्यलेत्येवकारारः गच्छ 
राभ्यन्तरे कारणरूपेण विधमानत्वाहलोकानां दशेनोपपत्तिरिति न । स्थो 

अथ नामिषद्रद्रारा भगवतः प्रपश्चसिप्रकरं वणेयितुमुपक्रमते. _ 

ततस्त्वदीयादयि नाभिरन्धादुदञितं किञ्चन दिष्यपग्म् । 
निरीननिर्रेषपदाथंमालासंकषेपरूपं भुकेलायमानम् ॥ १० ॥ 
तत इति ॥ अथि ततः ल्दीयात् नामिरन्भात् कश्चन दिव्यपद्मम् 

उदश्चितम् । ̀ अयीत्यनन्तरं विधे इति पृवस्मादनुद्त्य योजमीयम्। तंतः विलोक 
नानन्तरम् । त्वदीयात् तवत्सम्बन्धिनः। ` नाभिरन्धात् मामिसुषिरात् । किञ्चन 
अनिवचनीयमत्यदूमुतम् । दिव्यपद्म दिव्यपरकाराबहुरुतवात् सत्त्वमयं ; पदममर 

९ 
षि ॥ £ वित पि १२॥ 
` ह ह्क्िन, पाद्मकल्पे 

+^ न --~ 
प्ट 



$ नारायणीयम् ` [स्कनधः-३ 

कलाख्यशक्ति प्रयाथसाने प्रबोधयेत्यादिशता करादौ । 
त्वया प्रसुप्रं परिसुप्रशक्तिव्रनेन तत्राखिरुजीवधान्ना ॥ ७ ॥ 

कालाख्यशचक्तिमिति ॥ ततल आदौ परिसुप्तशक्तित्रनेन अखिरजीव 
| प्न त्वया इति कालख्यशक्तिमादिशचता प्रसुप्तम् । तत्र॒ आदो प्रख्यारम्म 

इत्यथः । परियुपरा ` टीमः शक्तीनां मूरपङृतिमहदहङ्कारादीनां ब्रजस्समूहे। 

यस्मिन् सः परियुपाक्तितरनः तेन'। असिर्जीवधान्ना अखिलानां सर्वेषा 
जीबानां संसारदुःखसिन्नानाम् धान्ना अतिचिरकारं विश्रमस्थानमूतेन। त्या 
श्रीनारायणेन । . इति अनेन प्रकारेण |, आदिता - आज्ञापयता सता । प्रस 
कालाख्यदक्त्या सहामेदमवरम्ब्य स्थितमियर्थः। भ्रसुपरमि्त्र॒ भवे क्तः । 

इती्यनेनोक्तं भगवत आदेरभकारमाह-- -प्ररयावख्ाने लं॒ प्रबोधय ̀  इति । 
मख्यावसाने प्रर्यस्म चतुरयुगसहसरक्षणाया रात्रेवसाने सति । मामिति रोषः । 
भनोषय प्रतिबोय ॥ 

माणः एवं भगवतो रातिवृत्तमुपवरण्य अनन्तरमहरारम्भवेष्ितं वणेपितुमुपचक्रम 
` माणः प्रथम काराख्यराक्तेर्भं योगानु | 

क ब | | भगवन्नियोगानुष्ठानप्रकारमाह-- 

| सर्यक्चतति १ ध सहस्मेव त्वपि. प्रसुपै पुनरद्वितीये । 
`" "^. प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयतां किल विश्वनाथ ॥ ८ ॥ 

चतुयुगाणा प्रति * 

ते पुनः कालास्य भिति ॥| दे विधनाय लि चतुुगाणां सहस् प 
मेकनाथ } भु "दा ला पवोषयेत् किल । विना 
ता १. क | [रायणे | चतुर्युगाणां कृततेतद्वापरकलिसज्ञितानां चतुणा 

` ि। स््मिर्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया योग निद्र धनवा । एवमुक्तप्रकारेण । प्रदुपते य 
मिवरुम्ड्य स्थिते सति। पुनरनन्तरम् | 

पूर्वमेव सि रम् । प्रथमप्रबुद्धा प्रथमं भगक्सबोधात 

विताय ती । ्ावोधयत् मोधितती | किति पराण 
प्रस द्धब।तनाय |. भगवति प्रप | ८ 
यमाह अदितये भ ̀ न कस्यचिदपि जाभ्दवस्था समजनीति दरश 

अद्वितीये । भगवति ध । न विते दवितीयो यस्मत् सोऽद्वितीयः त्न 

॥ । भगवत भते सति सर्वेऽपि प्रसुता मभूवुरित्यथेः ॥ 
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एवमदरारम्मे बोधितस्य भगवतः कत्यमाह- 

विदुभ्य च तवं जलगर्भशायिन् बिलोक्य रोकानखिलान् प्रटीनान् ! 
तेष्वेव श्मात्मतया निजान्त स्थितेषु विश्वेश ददथ दृष्टिम् ॥ ९ ॥ 

 विवुध्येति ॥ हे जस्मार्भशायिन् विधेश तं विबुध्य अखिलान् 
रेकान् प्रलीनान् विलोक्य . षि ददाथ च.। . जलस्य आवरणोदकस्य गमे 
मध्ये शेते वर्तत इति जलगर्भशायीः तथाभूत . इति भगवतश्तदानीन्तनावस्था 

पदरोनपरमेतत्सम्बोधनम् । विश्वेश. लोकनाथ ।. विबुध्य योगनिद्रां परित्यज्य | 
 भखिटान् सर्वान् । लोकान् भुवनानि । प्रलीनान् त्वयि विलयं प्राप्ताम् । 
विलोक्य दष्टा । ददाथ दत्तवान् । ननु विलीनानां लोकानां कथं ` दभैनसम्भव 
इत्यत आह--सूक्ष्मासतथा निजान्तःस्थितेषु तेषु एव इति । सृक्ष्मातमतया 
कारणरूपेण । निजान्तःस्थितेषु स्वस्याभ्यन्तरे वतंमनेषु। तेषु रोकेषु । ष्म 
रूपेण स्वोदरे वर्तमनेष्वेव रोकेषु दष्टं दत्तवान् । नान्यतेत्येवकारार्थः । स्वोद 
राभ्यन्तरे कारणरूपेण विधमानत्वाह्लोकानां दशेनोपपत्तिरिति भावः ॥ 

अथ नामिषद्वारा भगवतः प्रपश्चसृषटिभकारं वणेपितुमुपकमते-- 

ततस्त्वदीयादयि नाभिरन्धादुदश्चितं किञ्चन दिच्यपद्मम् । 
निरीनंनिरशेषपदा्थमालासंकषेपरूपं यकंलायमानम् ॥ १० ॥ 

तत इति ॥ अभि ततः त्वदीयात् नाभिरन्ात् किश्चन दिव्यपद्मम् 
उदश्चितम् | . अयीत्यनन्तरं विदा इति पू॑स्मादनुगृ्य योजमीयम्। ततः विलोक 

नानन्तरम् । त्वदीयात् त्वत्सम्बन्धिनः। ` मामिरन्धात् नामिघुषिरात् । किञ्चन 
अनिवचनीयमत्यदूभुतम् । दिभ्यपद्रे - दि्यप्रकाशबहुरत्वात् सत्त्वमयं ` पदममर 

निन्द् | उदश्चितमुद्भूतम् । भगवन्नाभिकमलस्य विशेषमाह--निीननि्रोष 

पदाथमालासंक्षेपरूपं मुकुकायमानमिति । ̀ निलीननिरदरोषषदार्थमालसंकषपरूपं मिरी 

नानां तवि र्यमुपागतानां निरदोषाणां समस्तानां पदार्थानां जीवलदुषभोग्यामां 
सस्तृनां मारा समूहस्तस्य संक्षेपः सृक्षमरूपेणवस्थानं तद्रूपम् । निदरोषप्रप्च 
नीजरूपमितयरथः । सुकुकायमानं युकुराकस्थया स्थितम् ॥ 
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भगवन्नाभिकमरुमेव व्णयत्नाह- 

तदेतदम्भोरुदङ्ङमरं ते करेवरात्तोयपथे प्रस्दम् । 
बहि्मिरीतं परितः स्फुरद्भिः सधामभिध्वान्तमर न्यद्कन्तत् ॥। ११॥ 

तदेतदिति ॥ तत् एतत् अम्भोरुहकुद्मरं ते कठेवरात् तोयपथे भ्रूं 
बहिः निरीतं परितः स्ुरद्धिः स्वधामभिः ध्वान्तम् अरं न्यज्ृन्तत् । तत् जगत्का 

रणतेन प्रसिद्धम् । एतत् अनुपदमुक्तम् । अम्भोरुहकुद्मलम् अम्भोरुहस्य 
अरविन्दस्य कुड्मलं मुकुम् । ते तव श्रीनारायणस्य । करेवराच्छरीरात् । तोय 
पत्रे परितो जशव्रृतत्वाज्जखभ्यन्तर एवेत्यर्थः । प्रहढमङ्कुरितम् । बहिः जरमति 

कम्य बहिर्मगे । निरीतं निर्गतं सत् । परितः सर्वतः। स्युरद्धिः परकामानः। 

स्वधामभिः स्वस्य धाममिरदतिमिः। ध्वान्तमन्धकारम् । अल्मत्यथेम् । न्यङ्ृन्तच् 

दूरीघकार । अन्धकारं दृरीकुर्वदेवोन्मीकितममूदि सथः ॥ 

एवं मगवनामिकमकमुपवरण्यानन्तर तस्मिन् पर्वकल्पावसाने भगवति निरय 
भुतस्य अह्णः प्रादुभीवमाह---- 

संफुष्पते नितरां विचित्रे तस्मिन् भवदरीर्यधते सरोजे । 
स पद्मजन्मा विधिराविरासित् स्वयंपरुद्धा सिरवेदरंशिः ॥ १२ ॥ 

सफुयल इति ॥। संफुपते नितरां विचित्र मबद तस्मिन् सरोज 
सः पद्मजन्मा विधिः आविरासीत् । संफुानि सम्यग्बिकसितानि पत्राणि दानिं 

जनके । भवद्रर्धते सफर । ` नितरामतयर्थम् । विचिते असामान्यलादवस्मय 
वरोषणान बद्वयशते मवत दशस्य वीर्येण योगेश शते प्रतिष्ठते । एतानि 
=> = भगवतताभिकमरत् स्सपकीनपराणि । तिन् पूत । _सतेज 
कमर । सः यो भगवति निरीय दिनावसाने निदरायुपगतः। पद्मजन्मेति विये 

नामान्तरपदरोनपरम्  पग्माजन्म यस्य स इति व्यपिकरणबहत्ीहिः। पयो पा 

लात् नन्मति भसिद्ध इत्यर्थः । विपि आविरासीत् आविर्बभूव । बरह्मणः 

सवतामाह-- त्व्नद्धासिलवेदरासिरिति। स्वग्रयुपदेसौ बिना भबद्धः शन्दतः 



द्शकम्-९] जगत्खषटिव्रकारवणनम् । ७७ 

अ्थतश्चाधिगतः अखिलानां समस्तानां वेदान रग्यनुस्सामाथर्वाख्यानां राशि; 
समृहो यत्य सः। सवज्ञ इत्यथः ॥ 

एवं भगवत्नामिकमले ब्रह्मणः प्रदुरमाविसुपवर्ण्यानन्तरं ्र्थयते-- 

अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे त्मित्थमुत्यापितपद्मयोनिः । ` 
अनन्तभूमा मम रोगराशचीन् निरुन्धि बतारयवास विष्णो ॥ १२ ॥ 

अस्मिन्निति | ननु वाताख्यवास परात्मन् विष्णो अस्मिन् पाद्मकल्पे 

इत्थम् उत्थापरितपद्मयोनिः अनन्तमूमा लं मम रोगराशीन् निरुन्धि । नन्विसया 
मन्त्रणे। वातालयवास गुर्वायुपुरवास । परात्मन् परक्रहमस्वषूप । इत्थमनेन 
पकारेण । उत्थापितः प्रकाशितः पद्योनित्रहया येन सः उत्यापितपद्मयोनिः । 
अनन्तोऽपरिच्छिन्नः भूमा महिमा यस्य सोऽनन्तमूमा । ममानन्यशरणस्य । रोग 

राशीन् रोगाणां बाह्यानामाभ्यन्तराणां च राशीन् समूहान् ।, निरुन्धि निवारय ॥ 

इति प्ररखय-जगरसष्टिपकारवणेनम् 

अष्टमं दशकं सश्रिकम् । 

नवमदशकंम् ॥ 

एवं पाद्मकल्पे ऋणः प्रादुर्मावसुपवर्ण्यानन्तरं तस्य॒ प्रवृति वर्णयितु 
भुषकरमते-- 

स्थितस्स कमलोद्धवस्तव हि नाभिषङकरुह 
कुतः स्विदिदमम्बुधावुदितमित्यनालोकयन् । 

तदीक्षणङ्कतूहलात् प्रतिदि्गं बिृत्तानन- 

अतुवंदनतामगादविकसदषटद्टयम्बुजाम् ॥ १॥ 
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स्थित इति ॥ तव हि नाभिपङ्केरुहे स्थितः सः कमलोद्भवः चतुवंदन 
तामगात् । तव श्रीनारायणस्य । दीति वाक्यारङ्कारे । नाभिपङ्केरुहे नाभिकमल 

कणिकाथाम् | स्थितः वर्तमानः । सः पूर्वोक्तः । कमलोद्भवः बह्मा । चत्वारि 
वदनानि मुखानि यस्य॒ सः चतुवंदनस्तस्य भावस्तत्ता ताम् । अगात् प्राप । 
बदनकमलाभि बिरिनष्टि--विकसटट्टयम्बुजामिति । विकसन्ति उन्मीकि 

तानि अष्टौ दष्टयम्बुनानि नेतरकमलानि यस्यास्ताम् । चतुरवदनताप्राप्तो देत 

माह-वदीक्षणङुतृहखात् प्रतिदिशं बिवृत्ताननः इति । तदीक्षणकुतुहखात् तस्य 
कमरोदयततिस्थानस्य क्षणे अवलोकने कुतृष्टरात् कौतुकात् । दिशि दिशि प्रति 
दिशम् । चतुर्षु दिक्षवित्यर्थः। विषृत्तं विवलितमाननं मुखं येन सः विवृत्तानन 

सन् । अम्बुजोससिस्थानावलोकनकौतुके दतं प्रददीयन्नाह--इति अनारोक 
यन्निति। इति इ्येतदित्यथः । . अनारोकयन्नपश्यन् । इतिकषब्दाथं विब्रृेणोति- - 

इद्रम् अम्बुपौ कुतः स्िदुदितमिति । इदं दद्यमानमम्बुनम् । अम्बुधावेकाणवे। 

कुतः कस्मादधिष्ठानात् । स्विदिति वितर्वै | उदितमुत्पन्नम् । भगवन्ना 

मिकमरकणिकरामध्ये वर्तमानस्य ब्रह्मणश्चतु्षु॒॑दिश्चु ` युमपदरीक्षणकोतुके सति 
चत्वारि वदनकमरानि प्रादुरासननिव्यर्थः ॥ ` 

. महाणवविधूणितं कमलमेव तत् केवरं 
विरोक्य तदुपाश्रयं तव तनुन्तु नारोकयन् । 

ॐ एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं 
ङतः स्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् ॥ २ ॥ 

(अ पूवैसमात् शेकात् कमरोद्धव इत्यनुकरर्य योजनीयम् । 
भकारमाह_ हति "सनगृत् | इतिं अनेन प्रकारेण | अगात् प्राप | चिन्ता 

॥ 9 एकः अहं हि कः, कक । 

निस्सहायः सहायरहितः । ३ 1 | | | : । वतमान इति शषः। हिस्लर्थे । कः कीदशः । 
९2 दर्यमानम्। अन्बुजं कमलम् | कुतः कस्मादपिष्ठानात् | स्विदिति वितकं । 
समजनि उन्नम् । चिन्तायां हेतुमाह -- महार्णवविधूणिते केवरं तत् कमर 



देशकम्-९ |] जगत्सृष्टिपरकारप्र्णनम् । ७९ 

मेव विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नारोकयश्निति । महार्भवविधूरणितं मह्य 
कीमूय वतमाने अर्णवे समुद विघूर्णितं कम्पितम् । केवर्मेकम्। तत् पूर्वोक्तम् । 
फमरु पद्मम् । एवकरेणान्यस्य भ्यवच्छरेदः | विलोक्य षट तदुपाश्रयं 
पस्य क्रमरस्यापाश्रयमधिष्ठानभूतम् । तवं श्रीनारायणस्य । तनुं शरीरम् । नाल्येकयन् 
अपरयन् ॥ 

पुनश्येवं निधितवानित्याह-- 

जुष्य हि सरोषः किमपि कारणं सम्भवे- 

दिति स्म कृतनिश्वयस्स खदु नाररन्धाध्वना । 
स्वयोगबलविद्या समवरूढवान् प्रोढधी- 

स्त्वदीयमतिमोहनं न त॒ करेबरं च््वान् ॥२३॥ 

अयुष्य हीति ॥ सः खल इति स्म कृतनिश्चयः। सः त्ह्मा। 
खल्विति त्वर्थे । इति स्म अनेन प्रकारेण ।. हृतो निश्चयो येन सः छृतनिश्वयः। 
निश्चितवानिस्यर्थः । इतिशब्दार्थमाह--जमुप्य हि सरोरुहः किमपि कारणं 
सम्भवेदिति । अमुष्य मदधिषठानमूतस्य । हीति वाक्रयारङ्कारे । सरोरुहः कमस्य ! 
किमपि किञ्चित् । कारणमयिष्ठानम्। अधस्तादिति भावः । सम्भवेदित्यत् 
सम्भावनायां रिङ््। केनचित् कारणेन सता भवितव्यमित्यथः । एवं निथित 
वतो जह्मणः प्रवृत्तिमाह- नाररन्धाध्वना समवरूढवामिति । नाकरन्धाध्वना 
नारस्य कमलनालस्य रन्धं सुषिरमेवाध्वा मागेस्तेन । समवड्ढवान् अवरोहणं 
ङेतवान् । कथमस्यायमुपायबोधः समभवदित्यय आह - प्रोडपीरिति । प्रोढा 

उहापोहनिपुणा षीबुदधर्यस्य सः । मनु बुद्धिसामर्थ्ये सत्यपि कथं सूक्षमरन्भ 
भवेशस्सम्भवेदित्यत आह--स्वयोगबलवि्या इति । योगबलं तपोबलम् । 
विद्या आत्मज्ञानम् । योगवलसहिता विधा योगबरविा स्वस्य योगषरुकिया स्व 

विया तया । तपसा विद्या च प्रपैधयैतया अतिसूष्ष्मश्चरीरो भूत्वा 
तत्सरोरुहनाररन्त प्रविष्टवानित्य्थः । एवमपि न सिद्धं तस्य समीहितमित्याह-- 
चकदीयं कलेबरं तु न दृष्टवानिति । त्वदीयं  त्वत्सम्बन्धि कठेबरं दिग्यमङ्लविगहम्। 
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न दृष्टवान् न ददश । भगवदिव्यमङ्गलविग्रहस्य विरोषमाह --अतिमोहनमिति । 
अतिशयेन जगन्मोहनमित्यर्थः. ॥ 

ततः सकरनालिकाविवरमागेमो मागेयन् 
प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नेव सन्दृष्टवान् । 

निडृच्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकग्रधीः 

समाधिबलमादधे भवदयुग्रहेकाग्ररी ॥ ४ ॥ 
तत इति ॥ ततः सकलनार्किाविवरमागगः मार्गयन् श॒तवस्सरं प्रयस्य 

किमपि न सन्दष्टवानेव। तत इत्यनन्तरं स इति पूर्वस्मादनुङृतत्य योजनीयम् । 
ततः एकस्यां नाछिकायां भगगदरवेषणानन्तरम् । सः ब्रह्मा । सकलानि सम 
स्तानि नाङ्काविवराणि नाकरन्धाण्येव मारगास्तान् गच्छतीति सकरनारिकाविवर 

मा्गगः। मार्गयन् गवेषयन् । शतवत्सरं दिव्यसंबत्सराणां शतम् । भतयन्तसंोग 
द्वितीया । प्रजस्य प्रयासं कृता । किमपि किंशिदपि। न सन्दृष्टवान् न दद्रा । 
एवकारोऽयोगव्यवच्छेदार्थः । कमरुनारस्य बहुरन्भलवदिकेन रन्मेणावर्दयान्विप्य 

दृष्ट पुनरन्येन पुनश्वन्येनेतयेवंभकरेणातन्दितो भूत्वा दिव्यसंबत्सराणां शतं यत 
मानोऽपि न किंञ्चिदप्यदरक्षीदितय्थः । एवं लौ किंकव्यापारेणानवा्कामस्तपश्रित 

मारमतेत्याह- -निदृ्य कमलोदरे सुखनिषण्णः एकाग्रधी समाधिबरमादषे इति । 

नित्य कमलनालरन्धात् बहिनिर्मत्य | कमलोदरे कृमरकणिकायाम् । संल 

निषण्णः निषण्णः उपविष्टः । एतच यमनियमप्राणायामप्रव्याहाराणायप 

7 भेगवतस्तत्तदवयवेष्ववहिता धीरबुद्धि्स्म स एकाग्रधी 

।। एतच ध्यानस्याप्युपलक्षणम् । समाधिबढं समधेः स 

ग निर्विकर्यकस्य च बरं परिच्युति विना दीषेकारावस्थानम् । आदधे 

0 । ननु किमर्थमेवं कृतवानिति चेतत्राह--भवदनुग्ररैकामरही इति । भव 
भुमरह एवेकस्िन्नाम्रहोऽभिराषोऽस्यास्तीति भवदनुग्ररैकाम्रही ॥ 

एवं तपःस्थितो ब्रह्मा भगवन्तमद्रक्षीदिव्याह- 

शतेन परिवत्सरेध्टसमाधिबन्धोष्ठस- 
तपमोधविश्दीकृतस्स खलु पशिनीसम्मवः । ` 



धृराकम्-९] अगत्सर्धपरिकार वर्णनम् । ८१ 

अदृ्चरेमद्शचतं तव हि रूपमन्तदेशां 
व्यचष्ट परिुष्टधीजगमोगेभागाश्रयम् ॥५॥ 

शतेनेति ॥ सः पिनीसम्भवः खल तव हि रूपं परिुष्टधीः अन्तर्शशा 
व्यचष्ट । सः पूर्वोक्तः । पमिनीसम्भषो ब्रह्मा । प्सविति तव 1. तव श्रीनारा 
भणस्य । हीस्यवधारणे । तवैवेत्यर्थः । रूपं दिन्यमङ्गलविग्रहम्। परितुष्टा 
सन्तुष्टा धीबुद्धिर्स्य सः परितुष्टधीः । ̀ सन्तोषोतिदयेन परवश ह्यर्थ; । जन्त 
रशा भगवताऽनुगरृहीतेन दिव्येन चक्षुषा । ̀  व्य॑चष् दष्टवान् । यद्यप्यत्र सन्तोषाति 
रेके भगवदूषदर्शनमेव कारणम् , पथापि कार्यकारणयोः पौरवापरवव्यतिक्रमेण निर्देश 
दतिशयो क्तिमेद इति द्रष्टव्यम् । केचितु व्यचषेत्यनन्तरं ` परितुष्टधीरभवदिति 
वाक्यं ग्ोजयन्ति । बह्मणा दृष्टस्य भगवदिन्यमङ्गरविग्रहस्य स्वरूपमाह--अृष्ट 
भरम् अद्भुतं भुजगमोगभागाश्रयमिति | अरष्टचरं पूवमदृष्टम् । अदूभुतमाश्वय॑ूपम् ॥ 

यनगस्यानन्तस्य मोगर्शरीरं तस्य॒ भागस्तत्कस्पिततल्पदेक्ञः आश्रयो यस्य तत् 
भृजगभोगमागाश्रयम् 1 यद्यपि भोगस्सुखे सयादिभृतावहेश्च फणकाययोः इतिं 
वचनात् भुजरग्रहणमनुपयुक्तम् , तथाप्यत्र विरोषपरतया सुजगअहणस्य सार्थकल्वमि 
स्यवसेयम् । ननु कथमेवं विधस्य मगवदरूपस्य दरनेऽपिकारितामुपगत, इति -चेत्त 
नाह शतेन परित्सरैः दद समाधिबन्धोहससबोधविशदीकृतः इति । परिवत्सरैः 
दिव्यसंवत्सरैः। नन्वत विरोषणविरोष्ययोस्समानरिद्गवचसकत्नियभात् शतेने 
र्यस्य . परिवत्सर रित्येतद्विरोषणत्वानुपपतिरिति चेन्न, विरोपण विरोष्ययो्॑ 
सवत्र समानरिङ्गवचनकत्वनियमः, किन्त्सति विरोषानुशासने समानणिङ्गवचनः 
कत्वमित्येव । अत एव "दारान् पद्मभुवस्िरो कजननीं बन्दे गिरां देक्ताम्? 
रत्यादौ ष्दाराक्षतलाजानां बहुलश्च' इति लिङ्गानुशासनसूत्रेण दारशब्दस्य खीत्व 
मेकवचनत्वं वा न सम्भवतीति प्व बहुकचनत्वं चोपपच्ते । एवमेव प्रकृतेऽपि 
विशात्याद्यास्सदैकत्वे सर्वा्संस्येयसंरूययोः' इत्यनुशासनात् शतेनेत्येकत्वं नपुंस 
कत्वं च नानुपपन्नमिंति ध्येयम् । हढसमाधिबन्धो््सनोधविशदीकृतः दढेन अन्त 
रान्तरा परिच्युतिरहितेन समाघेधिततैकाग्रथस्य बन्धेन भ्रथनेन उष्ठसता प्रदुर्भूतेन 
भोधेन पृष्टेन बोधेन । बोधे प्रकर्षश्च प्यातृध्येयध्यानभेदमावनामावादैकात्मय 

1॥ 0 
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विषयत्वम् । अविशदो विशादः सम्प्मानः कतो विशदीकृतः अज्ञानमाङिन्या 

स्तमये निर्मरुस्सन् | भगवद पदो नेऽधिकारितामुपगत इत्यर्थः ॥ 

तदेव भगवदूपं वर्णयन् स्तौति-- 

कफिरीटमङ्टोष्ठसस्कटकहारफेयूरयु- 
खणिस्फुरितमेखरं सुपशिवीतपीताम्बरम् । 

कलायङ्खुमप्रमं गरतरोष्टसत्कोस्तुभं 
धपुस्तद्यि भाषये कमलजन्मने दशितम् ॥ ६॥ 

किरीटेति ॥ ` अपि अहं कमरुजन्मने दरितं तत् वपुः भावये । अयी 

त्यन्तरं भगवन्निति रोषः । कमरजन्मने ब्रह्मणे दशितं प्दरितम् । तत् ताददाम् । 

वपुः तव॒दिद्यमङ्गरविग्रहम्। भावये मनसा पुनःपुनः स्मरामि । तवदाथ 

माह--किरीरमकुयोसत्करटकहारकेयूर युख्मणिस्छुरितमेखकं सुपरिवीतपीताम्बर 

करयकुुमप्रम॑गरुतरोसत्कौस्तुममिति। अत्र यदिस्यध्याहत्य योजनीयम् । 

किरीरमकुरोहसत् किरीरमकुटास्यां मून पुरः षठतश्चारुङ्कारभूताभ्ाम् 
शयेन शोभमानम्। करकैर्वरयैः हारि्क्तादाममि केथरैरसदेशावसक्तेरामरणवि 

रोषे युज्यत इति कटफहारकेयूरयुक्। मणिभि परार्थनानाविषे 

` श्छुरिता उज्ज्वला मेखला काश्ची यर्सिमस्तन्मणिस्फुरितमेखलम् ! सुष्टु अतिमोहनवेष 

बिशिषठतया परिवीतं परिहितं पीताम्बरं पीतवसलं यस्मिस्तत् सुपरिवीतपीताभ्बरम ॥ 

ककयङुसुमस्य परमेव प्रमा यस्य. तत् कलायकुन्ुमममम् । प्रभया कलायकुयुमसद्च 

। .अनयोपमया मगवन्मूरतेस्सौकुमार्या तियो ध्वन्यते । गरले क 

देश उछ्टसचचतिद्ययेन दीप्यमानः कौस्तुमक्तदाख्यो मणिर्यह्य तत् गलतमोछष 
कोस्तुमम् ॥ 

एवं मगवदूपं दृष्टवतो. विधेः परवृक्ति वर्णयन् भगवन्तं पराथवते-- 

्ुतित्रकरद दितप्रचुरवेभव श्रीपते 
रे जय जय प्रमो पंदश्चुपेषि दिष्टया दशोः । 
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डुरुष्व धियमाद्च मे शवननिमितो क्मदा- 
मिति टदिणवणितस्वगुणवम्दिमा पाहि माम् ॥ ७॥ 

्रुतिप्रकरेति ॥ इति दुदिणवर्णितस्वगुणवम्हिमा तवं मां पाटि । इति 
अनेन भरकारेण । द्रुहिणेन हणा वरितः संस्तुतः स्वस्य गुणानामैशर्यादीनां 
¶हिमा बाहुल्यं यस्य सः दहिणवधितस्वगुणबंहिमा । मां तवगुणानेवं व्ण 
यन्तम् । पाहि रक्ष । द्ुहिणस्येवासानं पुरः परदश्यं कृताथ कर्वितय्थः। इति 
रब्दार्थमाह- दे श्रतिपरकरद हितपचुरमैमव श्रीपते हरे. लवं जय जय । है प्रभो 
दिष्टया दृशोः पदं उपैषि। आशु मे भुवननिमितौ कर्मं धियं कुरुष्व इति । 
शतिपरकरेः श्तीनां वेदवाक्यानां भकरैः. समूहैः दितं प्रतिपादितं प्रचुर 
भभूतं वेभवं जगत्छष्टथादिसामथ्यै यस्य सः ..तिप्रकरदरितमचुरवैभवः तथा 
विध । श्रियः रक्ष्याः प्रतिः श्रीपतिस्तथाषिष । जय उत्कर्षमािष्कुरु । हर्षा 
वेशसम्भमात् द्विरुक्तिः। प्रभो ईर । दिष्टा भाग्येन । दृरोरनेत्रयोः । पदं 
गोचरम्। उपैषि प्रा्ोसि । मायु शीघ्रमेव । मे मम । भुवननिर्मितौ सुवनानां 
रोकानां निर्मितौ निमणि } कर्मठां समर्थाम् । धिं जुद्धिम्। कुरुष्व विधेदि। 
जगननिर्माणितिकर्तन्यतागोचरं ज्ञानमनुगरृहाणित्यथः ॥ 

अथ -स्तुतवतोऽस्य भगवदनुब्रहप्रकारमाह--- 

लभस्व युवनल्यीरखनदशतामश्षतां 

गृहाण मदनुग्रहं §रु तपश्च भूयो विषे । 

मवत्वखिकसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे 
तयुदीय गिरमादभा अदितबेतसे वेषसम् ॥ ८ ॥ 

लभस्वेति ॥ त्वम् इतिं गिरभुदीर्य बेषस मुदिंतचेत्तसमादधाः। इति 

जमभेन प्रकारेण । गिरं बाचम्। उदी उक्त्वा । वेषसं ब्रह्मणस् । मुदितं 

सन्तुष्टं चेतो मानसं यस्य तं भुदितचेतसम् । आदधाः हृतवान् । इतिशब्दा 

थमाह- हे विपे त्वम् अक्षतां भुवनतथीरचनदक्षतां रभस्व । मदमुम्रहं गृहाण । 

भूयः च तपः कुर । अद्ुत्कंर अखिलंसाधी मयि भक्तिः च ' भवतु इति । 
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विधे ब्रह्मन् अक्षता्मनपायिनीम्। भुवंन्नयीरचनदक्षतां भुवनत्रयीरचने जगति 

तयनिमणि दक्षतां सामर्थ्यं | रमस्व. प्राप्नुहि .। . मदनु ममानुपरहम् । 
जगतिर्माणविधो यदयदहम्नुगृहामि, ततदिल्यर्थः ।. गृहाण गृहप्व |. मूथः च पुन 
रपि । अदयुत्कटा अतिशयिता । अत एवाखिरुसाधनी यद्यदिच्छति, तस्थानाया 
सेन निष्यादयिती । भक्तिः प्रेम्रकर्षरक्षणा । चकारस्समुचये । भवतु जायताम् ॥ 

एवमनुगरृह्य भगवति तिरोहिते वेधसः . प्रकृत्तिमाद-- 

शतं कृततपास्ततः स खलु दिग्यसंवत्सग- 
नवाप्य च तपोबलं ` मतिबलं च पूवाधिक मू । ̀ 

उदीक्ष्य किर कम्पितं पयति पङ्कजं वायुना 
मबहलषिजुभ्भितः पवनपाथसी पीतवान् ॥ ९“॥ 

शतमिति ॥ ततः सः खढ़ शतं दि्यसंवत्सरान् कृततयाः पूवाषिकं 
तपोबलं मतिबरं च अवाप्य पङ्कने पयसि वायुना कम्पितमुदीक्ष्य पवनपाथसी 

पीतवान् किलं । ततः वरलभानन्तरम्। सः ब्रह्मा | शतमित्येकत्वायुषपति 

पभुक्ता । कृतं चीर्ण तपो येन स कृततपाः। पूर्वाधिकं॑पूवस्माद्धिकम् । 

मतिबलं बुद्धिसामर्थ्यम् | अवाप्य प्राप्य । पङ्कजं स्वामिष्ठानकमरम् । पयसि 

एकार्णवे । वायुना तत्काटीनेनादयुकटेन वातेन । कम्पितं चकितम् । उदीक्ष्य 
ष । पवनो वातश्च पाथो जलन्वेति पवनपाथसी । पीतवान् म्यपिबत् । किलेति 

बातीयाम् । ननु कथं ब्रह्मण एकार्णवजलादिपानसामर्यै जातमिति चेतताह--- 

मवद्वरविजम्मितः इति । भवानेव वं भवद्भकं तेन विजम्मितो वधित 

शन्ः। "रं मे बकुण्ठल्तव च जगतां चापि सबलम्, इति प्रहादक्चनात् ॥ 

छ्षणलिरोकसषिव्रकारमाह-- 

तंवेष . कपया पुनः सरसिजेन तेनैव ख 

परकरेप्य युबनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्भितो । 
तथांविधकृपामरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर 

-त्वमा् परिपाहि मां गुरुदयोधिरतशधितैः ॥ १ ॥ 
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-तवेवेति.॥ सः. पनः तद. पया , एव तेन सरसिजेन एव शरवनत्रयी 
भकरप्य . रजानौ परवदृते । सः जका । पनरनन्तरम् ।. तब भ्रीनारायणस्य | 
रेपया करुणया 1: हेतौ वृतीया,। , तेन स्वाधिष्ठानेन } , सरसिजेन . पङ्कजेन. 
भवनतं . भुवनानां त्रयीं . त्रितयम्। मू य॑वःस्वरिति त्रीन् ठोकानित्यर्थः +: 

 भरकल्प्य सृष्ट † . -अयमर्थः--अतलवितख्सुतर्तरातकमहातररसातल्पातालानां 
सप्तानां भूरकिऽन्तर्भावात्, महर्जनस्तपस्सत्यमित्येतेषां स्वरुकि .. चान्तर्भावात् 

= त्िरोकपक्षः कथ्यते । तश्च . नाभिकमकं द्विस्षा . विभज्य . चतुदशखोका ` 
` नकल्पयदिति । प्रजानिपितौः प्रजानां ञ्माद्यमादृ्टतारतम्येन . ततष्ठोकयोभ्यानां 
` जीवानां निर्मितौ शरीरविरचनायाम्। ; बते. भवृतोऽमूत्। अथ. परार्थयते-- 
हे गुस्मरुतुराधीश्चर तथाविषङृपभरः लत्वं गुरुदयो्ितिः  शैकषितैः आद्यः मां 

परिपाहि इति। गुरमरुदुराधीश्वर गुरुबायुपुरनाय । तथाविधः तादः । सव॑जन 

विषय इत्यर्थः] कृपाभरः करुणातिकयो यस्य सः तथाविधकृपाभरः । गुरु 
दयोक्षितेः गुर्व्या धनीभूतया दयया करुणरसेन उक्षितैः सिकः हितैः कटाक्षैः । 
८५ ज्ञटिति । ̀ मामनम्यश्चरणंम् । ̀ परिपाषि समस्तसम्तापश्चान्ति कृतवा त्राय 

धः ॥ 

इति अगस्यद्ििकारकणेनं 

नवमं व्दाकम् । 
न क 

 द्षमदश्षकम् ॥ 

.  । ैकुणटत्यादिभिर्दशमिर््णः | खषमेदानाह --- 

 वैडृष्ट. वर्थितबलोऽथ. भवत्मसादा- ॥ 
दम्मरोजबो निरसत् शिल जीषदेहाच् । 

स्थास्नूनि भृहदमयानि तथा तिरथां 

जातिं -मचुभ्वमिवहानपि. देवभेदान् ॥१॥ 
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[1 वैङ्ष्ठेति ॥ हे. वैकुण्ठ. अथ भवत्मसादात् वधितबरः अम्भोजयोनिः 

न असृजत् किर । वैकुण्ठ विकुण्ठनिरय । अथ अनन्तरम् । भवल्मसादात् 

ध पसादात्। वर्धितं बलं यस्य सः वधितवरः ] विधाकर्मभ्यां प्राति 

इत्यरथः । अम्भोजयोनिग्रहा । जीवदेहान् जीवानां देहान् । स्वस्वकर्मानु 

रूपमोगायतनानि शरीरोणि । असृजत् सृष्टवान् । किठेति पुराणपरसिद्धि योतयति। 

ननु कीदशानि ` तानि शरीराणीत्यतं आह -- मूरुहमयानि स्थास्ननि तथा तिरश 

जातिं मनुष्यनिकहान् देवभेदान्. अपि इति । भूरुहमयानि 
धुवि रोहन्तीति मर्ह; 

तरुर्तामुस्मादयस्तद्रपाणि । -स्थस्नूनि स्थावराणि । तिरश्च पडुपक््यादीनाम् । 

मनुष्यनिवहान् मनुप्याणां निवहान् -समूहान् । देवभेदान् देवानां भेदान् यक्ष 

करिनरगन्धर्वायवान्तरमेदान्। अपिस्समुच्ये ॥ 

अथ ब्रह्मणस्तांमससष्टिमाह-- 

मिथ्याग्रहास्मिमतिरागविकोपभीति- 
रक्ानवृत्तिमिति पञव्रिधां स दद्रा । 

उदामतामसपदाथविधानद्न- 

स्तेने त्वदीयचरणस्मरणं विषचद्धध ॥ २॥ 

मिथ्याग्रहेति ॥ सः इति पञ्चविधम् अजिानवृत्ति सष विहद्धये तदीय 

चरणस्मरणं तेने । सः बह्मा । इति अनेन प्रकारेण । पञ्चविधां पञ्चप्रकाराम् । 

जडानि अजञानकार्यम्। सृष्टा नर्माय । विदयद्धै अज्ञाननिवृत्तये । त्वदीय 

परणष्मरणं व्वदीयचरणयोर्मवच्चरणाम्भो्हयौः स्मरणमनुचिन्तनम् । तेने इत 

¶न्। इतिशन्दार्थमाह-- मिथ्याग्रहासिमिमतिराग
विकोपभीति ¦ इति। आमनोऽ 

न्त्वेन पभपश्चस्यास्तितवप्रतीतिरमिथ्याग्रहः । शरीरादाबहम्ममा
मिमानोऽस्मिमतिः । 

उपभोभ्यवुद्धया धनादिष्विच्छा रागः । घनाधपहर्तरि कोधो विंकोवः । उपभोग्य 

पदाथोनां ग्ययनाशायुत्जक्षबा अनितं अयं भीतिः । बिच्याभ्रहोऽस्मिमती रागो 

बिकोपश्चेति मिथ्याग्रहास्मिमतिराग विकोपाः तत्सहिता मीविमिष्ना्रहास्मिमति 

सगधिकोपमीतिः | ब्रह्मणो भगवशरणस्मरणे हेषुप्राह --- उदहामलामसपदायंविधान 
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दूनः इति । उदामानां ममूतानां तामसपदार्थानां केवरुतमोगुणकार्थाणां मिथ्या 
हादौनां .विधानेन निर्माणेन दूनः क्षीणमानसः सन् ॥ 

भगवच्वरणस्मरणेन विशुद्धस्य ब्रह्मणः प्वृत्तिमाह-- 

तावत् ससज मनसा सनकं -सनन्दं 
भूयः सनातनयुनिश्च सनत्डुमारय् । 

ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमाना 
सत्वत्पादभक्तिरपिक्ा अगुनं वाणीम् ॥ ३॥ 

तावदिति ॥ तावत् मनसा सनकं समन्वं भूवः सवातनमुनिं सनक 
मारं च ससज । तावत् भायद्रगव्रणस्मरणेन विञजञ्धोऽपूतावदितय्थः । 
खः इति । पू्स्मादनुवृत््य योञ्जस्रीयद् । सः त्ह्ा। मनसा चेतसा । भूयः पुनः| 

ससज सृष्टवान् ते तु तेन व्रटिकर्मणि नियुज्यमानाः ` बारी न जगृहुः । 
ते सनकादयः । तुरिरोषे। विशेषमाह -- बाणीं न अगृहुरिति। तेन तणा । 
खष्टिकर्मणि. छष्टरूपे व्यापारे ¡ नियुज्यमानाः पेरिताः। बाणीं ब्रकषण जज्ञा 

वचनम् । न जगृहुः नाङ्गीकृतवन्तः। अल हेतुमाह --त्क्ादभक्िरसिकाः इति। 
त्त्ादयोस्त्वच्रणम्भोरुहयोया भक्तिः प्रमल्छणा त्यां रसिक्म इच्छाकम्तः सन्तः । 
सरीरा दिबन्धकारणं सृष्टिक्म॒नैच्छनिर्य्ः ॥ 

अथ श्रीदाङ्करस्य पादुरभाषमाह--- 

तावत् प्रकोपञदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य 

भ्रूमध्यतोऽजनि मृडो मवद्रेकदेश्चः 
नामानि मे इरु पदानि च ह्य त्रिरिै 

त्यादौ रुरोद किट तेन स रद्रनामा ॥ ४ ॥ 

वराददितलि. ॥ ̀  ताम्त् उदितं भकोपं परतिरम्धतः अस्थ मध्यतः भवदेक 

देसः डः अजनि । ताबत् यदा सनकादषो निनश्िखद्चनं चङुर्दतयथः । 

उदितम् उत्यन्नम्। प्रकोपं प्रकृष्टं कोपम् । | प्रतिरुन्धतः धिया निषच्छ्तः | अस्थ 
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गणः । प्ूमध्यतः ` ्रुवोमध्यात्। मवदेकदेशः. मवतः . एकदेशः : एकांशः। 
मृडः श्रीशङ्करः । अजमि जातः । श्रीशङ्करस्य रदरपदवाच्यतवे. कारणमाह -- 

तेन सः रुदनामा किक इति | तेन तस्मात् कारणोत् 1 सः श्रीरङ्रः ! 
नामा शद्राल्यः । किलेति भरसिदधौ । तसदार्थमाह--इति आदौ रुरोद इति । 
इति अनेन प्रकारेण |. आदौ प्रथमम् 1 रुरोद रोदनं कृतवान् । इतिंशन्दा 

थमाह-- हा विरिश्च ते नमानिः पदानि वं कुह इति। विरिञ्च नहन् । 
मे मम । नामानि नामघेयानि. पदनि. स्थानानि । कुड विधेदि ॥ 

एकादश्नाहवयतया च विभिम्नस्पं 
र्द विधाय दयिता वनिताश्च दत्वा ।. 

` तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुश्नः , .. ` 
श्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम् . .. ` ̀  भी 

एकादशेति ॥ अत भिच्यामरेत्यतः . स॒इस्युत्य योजनीयन्। कत 
च भवतः. उदरम् एकीदकनाइयतया ̀  बिमिकनयं विधाय .. दयिताः १ ̀  
च दत्वा . तावन्ति षदानि च अदतं ।.: त॑ सादरं प्रजाविरचनाय (४ न | 

सः बह्मा । चस्त्वर्े ¡ भवत्पुत्रः भवता. प्रणुन्नः प्रेरितः ।. एकादक्च | 

नामानि यस्य स पएकादशा््यः, तस्य , मावः पएकाददाहयता तय! ४ 

आहयानि चैकादश । भ्न्युमनरमहिनसो महान् शिव ऋतु्वजः। उपरता भवः 
कालो वामदेवो धृतव्रतः ॥' इति भागवतोक्तानि वेदितव्यानि । विभिन्नानि 

रूपाणि यस्य सः विमिन्रहूपः तथाविधम् । ̀ विधाय कत्वा । दयिताः प्रियतमाः । 

वनिताः क्ियः। श्वी विरुशनोमा ` च नियुत्सर्पिरिराम्बिका । इरावती 

दक्षा ॥' इति मागवतो एकादशी क्ियश्च दतेत्यथैः। तावन्ति हदि न्दियाण्य 

र्ोमवायुरमिडं मही । सूरभन्सतपथचैव, इत्येकादश मागवतोकताि । 
पदानि स्थानानि । ` अदत्त दत्तवान् । तं रुद्रम् । सादरं सम्मानसहितम् । 

एत्व क्रियाविरोषणम्-। तच्छन्दार्थविशोषणं वा । प्रजाविरचनाय जानां विर 

नाय निर्माणाय । स्वमर्ु चत्यादि घतानुलादभितुमतमथैः । पा नुत । 
चकारस्समुशये ॥ 
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रद्राभिसृष्टभयदाङृतिरुदरसङ्क- 
सम्पू यंमाणसुवनत्रयभीतचेताः । 

मामा प्रजाः घज तपश्चर मङ्गरये- 
त्याच तं कमरभू्भवदीरितात्मा ॥ & ॥ 

रद्रामिसषटेति ॥ कमरमूः मवदीरितासा तम् इति आचष्ट । कमलमूः 
भसा । भवता ईरितः प्रचोदित आल्मा मनो यस्य सः ` भवदीरितालमा) तं 
स्म् । इति अनेन प्रकारेण । आचष्ट . आख्यातवान् । ` इतिशचन्दार्थमाह- 
खमा मा प्रजाः सृज, मङ्गलाय तपः चर इति। मा मेति द्विरुक्तिः ` सम्भ 
भात्। सज सृष्टिं कुरु । मङ्गलाय शुभाय । अत्र हेतुमाह--रुदरामिसृष्टमंयदा 
कतिरुदसङ्वसमपूर्यमाणसुवनलयमीतचेताः इति। स्देणामिसष्टैः स्वलीषूादितै 
भयदाृतिमिर्भयङ्करस्वरूपै रुदसक्घे सद्राणां सङ्घैः समूहैः समूर्वमाणां सम्यक् 
इयमाणां यत् भुवनत्रयं तस्मात् भीतं भयक्रन्तं चेतो मानसं यस्यसः ॥ 

एवं रुद्रस्य प्रादुर्मासुपवर्ण्यानन्तरं मरीच्यादीनामुत्यत्तिमाह- - 

तस्याथ सगरसिकस्य मरीचिरति- 
रतत्राङ्धिराः क्रतुमुनि पुलहः पुलस्त्य! । 

अङ्गादजायत . भृगुश्च वपिष्ठदक्षौ ` 
श्रीनारदश्च भगवन् भवदरूपिदासः ॥ ७ ॥ 

तस्येति ॥ अथ ततर सगरसिकस्य तस्य अङ्गात् मरीचिः अत्रिः अङ्गिराः 
कतुमुनिः पुरुह: पुरस्त्यः भृगुः वसिष्ठदक्षौ च भवदङ्प्रिदासः श्रीनारदः च 
अजायत । अथ रुद्रस्य तपश्वरणाय तपोवनप्रवेशानन्तरम् । तत्न तस्मिन्नवसरे । 
सगरसिकस्य सर्गे सृष्टिकर्मणि रसिकस्य सामिराषस्य ! कथं सक्षयामीत्येवं 

इत्यर्थः । तस्य ब्रहणः। अङ्गाच्छरीरात् । भवदङ्प्रिदासः भवतोऽङ्प्र 
दासः पादारविन्दङुश्रषणपरः । श्रीनारायणस्य पादान्जयोदांसोऽह मित्यमिमन्यमान 

इत्यथेः। अजायत जाताः । अयमत्र विकेकः---मरीचित्रहयभो मनसोऽजायत । 
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अिर्नेतात्, अङ्गिरा मुखतः, करतुमुनिः करात्, पुर्टो नाभेः, पुरुस्त्यः कर्णाभ्यां, 

भृजुस्त्वचः, वसिष्ठः प्राणात्, दक्षोऽङ्गुष्ठात् , नारद उत्सद्धाचेति ॥ 

धर्मादिकानभिसुजन्थ कदम 
वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुरोऽभूत् । 

तद्वो धितैस्सनकदक्षयुखेस्तन्जे- 
रुद्रोधितश्च विरराम तमो विघरुश्चन् ॥ ८ ॥ 

धमादिकानिति | अथ विधिः धर्मादिकान् कर्दमं च जभिसृजन् 

वाणीं विधाय अङ्गनसङ्कुरुः अमूत् । अथ अनन्तरम् । विषित्रह्या । धमं 
आदिर्येषां ते धर्मादयस्तान् । अमिखजन् स्त्यः । अत्र धर्मो नारायणश्च 

दक्षिणतः स्तनात् जज्ञे, अधर्मो मृदुश्च पृष्ठतः, कामो हृदः, क्रोधो श्रुवः, लोभोऽ 

धरोष्ठात्, कक््मद्छायाया इत्यादिमागवतोक्तानि वेदितव्यानि । वाणीं सरस्वतीम् । 

विधाय. निर्माय । मुखत इति भावः। अद्गजसङ्कुरः कामपरवशः अमत् ` 

सरस्वतीं चकम इत्यर्थः] तमः विमुञ्चन् विरराम च । तमः अज्ञानम् । 

विमुञ्चन् परित्यजन्। विरराम निकृत्तो बमूव । वाण्यामनुरागं दूरीकृत्य स्वस्थ 
चित्तोऽमूदित्वर्थः । अत्र हेतुमाह--सनकदक्षमुखेः तनूजै: उद्वोधितः इति । 

सनकदक्षमुसैः तनृज्ञैः पुत्ैः । उद्रोधितः प्रतिबोधितः। सनकादीनामुदो 

धने कारणमाह--त्द्नोधितैः इति । त्वयाऽन्तर्यामितया सवंजनवुद्धिसाक्षिणा 
बोधिते प्रोपिते ; ॥ 

अथ वेदादीनां सृष्टिमाह--- 

वेदान् पुराणनिवहानपि सवेविद्याः 

कुवन् निजाननगणाचतुराननोऽसो । 
पूतेषु तेषु विनिधाय स सर्गृद्धि- 

मप्राप्लुंस्तव पदाम्बुजमाशभितोऽभूत् ॥ ९ ॥ 

वेदानिति ॥ सः असौ चतुराननः वेदान् पुराणनिवंहान् स्व॑वि्याः 

भपि निजाननगणात् कुर्वन् तेषु पत्रे विनिधाय सगेवृद्धिमम्राप्नुवन् तव पदाम्बुज 
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माधितः अमूत्। सः पाद्मक्पारम्मे भगवन्नाभिकमरोत्यन्नतया परसिद्धः। असो 

अत्र वराहकल्पे वतमानः । पाद्मकल्पे वर्तमानस्येदानीन्तनात् ब्हणो भेदशङ्कानु 
द्याथमेतद्विरोषणद्रयम्। चतुराननश्वतुसुखो ब्रह्मा । चतुर्मुख इति सामिप्रायम्, 
चतुर्भ्यो .सुखेभ्य ऋ्यनुस्सामाथवंणाख्यांश्चतुरो वेदनिकेकतया चकारेति । वेदान् 

` ऋगादीन् । पुराणनिवहान् पुराणानां निवहान् संक्षेपख्पान् समूहान् । सवं 

वियाः सर्वा विधाः । यथपि सर्वविदयान्तगंतत्वमस्त्येव वेदानां पुराणानां च, तथापि 

(्राह्मणान् वसिष्ठमप्यामन्त्रय' इतीव प्राधान्यख्यापनाय प्रथगुपादानमिति द्रष्ट 

यम् | ऋगादयश्चवारो वेदाः, रिक्षादीनि षट् वेदाङ्गानि, आयुर्ेदादयश्वत्वार 
उपवेदाः, मीमांसा, न्यायविस्तरः, पुराणं, धमशचाखश्ेत्यष्टादश विद्या इति केचित्। 
"ज्ञानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं धर्मञ्च विचा हयेताश्च 
ुर्दश ॥' इत्यपरे । "चतुर्दशदश वाऽत्र विद्या दवेधाऽपि सन्तीति शशंस वेधाः' 
इति श्रीहर्षः । निजाननगणात् स्वस्य चतुर््यो मुखेभ्यः । एतेषां विवेकः श्रीमद्धा 
गवते द्रष्टव्यः । कुर्वन् विरचयन्. । तेषु मरीच्यादिषु । विनिधाय सङ्क्रमय्य | 

सर्गवृद्धि सर्मध्य सृषटिकर्मणः वृद्धि वर्धनम्। अप्राप्नुवन्नर्ममानः । तव श्री 
नारायणस्य । पदाम्बुजं पादपद्मम् । आश्रितः शरणं गतः अभूत् । चिन्तयामास 

त्यथं : ॥ 

भगवत्पादकमरस्मरणस्य फठमाह-- 

जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य 

खीपुंसभावमभजन्मयुतद भूभ्याम् । 

ताभ्यां च मानुषकुलानि विषधेयस्तवं 

गोबिन्द माश्तपुरेश्च निरुन्धि रोगन ॥ १०॥ 

जानन्निति ॥ अथ अजः उपायं जानन् देहं मनुतद्भधूभ्यां विभज्य 

खीपुंसभावम् अभजत् | अथ भगवर्स्मरणानन्तरम् । अजो त्रा । उपायं 

सगर द्धिकोशलम् | जनन् अवगच्छन् | भगवस्सादादिति भावः। देहं स्व 

ररीरम्। मनृतद्रधूभ्यां मनुः स्वायम्भुवः तस्य वधूररातखूपा ताभ्याम् | विभज्य 
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एकम मनुखूपेण अन्यद शतरूपांसवरूपेण च . विभज्येत्यथेः । सीपुंसमावं खी 

अर पुमांश्च लीपंसो तयोर्भावम् । अभजत् प्राप | अथ प्रकरणसुपसंहरन् प्राथेयते-- 

हे मास्तपुरेश गोबिन्द ताभ्यां मानुषकुरोनि च विवर्धयन् त्वं रोगान् निरुन्धि इति । 

मास्तपुरेश गुरुवायुपुरनाथ । गोविन्द विष्णो । ताभ्यां मनुतद्ववूभ्याम् । 

भानुषकुलंनि मनुष्यवंशान् । वरिवर्षयन् मैथुनेन. वर्धयननि्यथः ।. रोगान. 

बाह्यामाभ्यन्तरांश्चामयोघान्। निरुन्धि वारय ॥ 

इति सष्टिमेदवणंनं 

दशम दृहाकम् । 

एकादशद शकम् ॥ 

एवं मगवतः परपश्चषटिममिषायानन्तरं वराहावतार वर्णविष्यन्नादौ तद्वीन 

मूतं दिरण्याक्षोयत्तितदीयदुश्चरित्रादिकं व्णयितुमुपक्रमते-- 

क्रमेण सर्गे परिवधेमाने कदापि दिव्या; सनकादयस्ते । 

भवद्िलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरिश ॥ १॥ 

क्रमेणेति ॥ दे मारुतमन्दिरेश संग करमेण परिवर्धमाने कदापि दिव्याः 

ते सनकादयः भवद्विरोकाय विकुण्टरोकं प्रपेदिरे । मारुतमन्दिरेश गुरुवायुपुरनाथ । 

सर सृष्टिकर्मणि । परिवर्धमाने परितो वृद्धिमुपगच्छति। कदापि कदाचित् । दिर्व्या 

अप्राृताः। सात्विका हत्यर्थः । अनेन विशेषणेन तेषां विकुष्ठनिरुयपराप््यधिकारो 
ध्वन्यते) ते प्रसिद्धाः । सनकादयः.सनकसनन्दसनातनसनत्कुमाराः । भवद्विरोकाम 
भवतो विरोकनाथम् । विकुण्ठलोकं विकुण्ठनिरुयम् । प्रपेदिरे प्राप्ताः ॥ 

विकुण्डनिर्यं वणेयति-- 

मनोज्ञनेश्रेयसकाननाधैरनेकवापीमणिमन्दिरे । 
अनोपमं तं मवतो निकेतं शनीश्वर प्रापुरतीतक््याः ॥ २ ॥ 
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मनोज्ेति ॥ मुनीश्वराः | अतीतकक्ष्याः तं. भवत; निकेतं प्रपुः । 

मुनीश्वरा; मुनीनामृषीणामीश्वसः श्रेष्ठाः सनकादयः । अतीता अतिक्रान्ताः कक्ष्या 
येस्तेऽतीतकक्ष्याः । -तं सवलोकाभिवन्दयतया प्रसिद्धम् । भवतः श्रीनारध्यणस्य। 

निकेतं विकुण्ठनिख्यम्। भगवच्निख्यस्य सप्तमकक्ष्यामित्यथः। प्रापुः प्राप्ताः । 
-विकुण्ठनिरयस्य विरोषमाह-- मनोज्ञनेभरेयसकराननयेः अनेकवापीमणिमन्दिरैः च 

अनोपममिति। मनोज्ञं सर्वर्वु्ोभामिरतिमनोहरं नेश्रयसंकाननं ` निश्रेयसं कैवल्य 

मेव मूतिमत््वैन स्थितमिति नैश्रेयसाख्यं काननमुघानमाचं येषां तेः मनोज्नैश्रेयस 
काननायैः । अनेकवापीमणिमन्दिरैः अनेकैरसंस्येः वाप्यो दीर्धिका मणिमन्दि 

राणि रज्ञमयानि भवनानि चेति वापीमणिमन्विराणि तेः। उपरक्षितमिति रोषः। 

अनोपममनुपमम् ॥ 

जयविजयो सनकादीन् रुरुधतुरित्याह-- . 

भवदिदधुन् भवनं विषिकून् द्वाःस्थो जयस्तान् विजयोऽष्यरुन्धीम् । 

तेषां च चित्ते पदमाप कोपः सवै भवत्परेणयेव भूमन् ॥.२॥ 

भवदिदक्षनिति ॥ द्ःस्थो जयः विजयः अपि भवदिदक्षूल् भवनं विवि 

्षून् तान् अरुन्धाम्। द्वाःस्थौ भक्तियोगेन भगवन्तमाराध्यं भगवत्सारूपयं प्रप्य 

भगवच्निकेतनद्वारपारतां प्राप्तौ । जयो विजयश्चेति तयोर्नाम । अपिस्सघ्रुञ्ये । 

भवदिदक्चन् समाधिगम्यं भवन्तं चश्चुषा साक्षार्कतुममिरुषतः । अत एव, भवनं 

भगवन्मणिमन्दिरम्। विविक्षन् प्रवेष्डुमारन्धवतः । तान् सनकादीन् । अरुन्धां 

वेत्रेण प्रस्येधताम्र । तेषां चित्ते कोपः पदमाप च । तेषां सनकादीनाम् । चित्ते 

मनसि। कोषः क्रोधः | पदमषतारम् । अप प्राप । चकारः समुच्चये । 

हन्त रजस्तमो विकारविवजिते ` भिकुण्ठविलये भगवत्साषूप्यं प्राप्य वर्तभानयोर्जय 

विजययोः कथमहङ्करस्समभवत्, कथं वा सात्तिकानां ` मुनीश्वराणां सनकादीनां 

कोधश्च समभूदित्यत आह--हे मूमम् सवे भवसेरणया एव इति । भूमन् कारदेशा 

परिच्छिन्न । सै सनकादीनां मवन्निकेतपापिजेयविजययोस्तत्मतिङ्ूलाचरणं मुनीनां 
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कोपोदयाद्वशचेतवर्थः । भवतो भक्तानुग्रहाय श्रीवराहनरर्सिहशरीरामङ्कष्णायवतरिः 
की डिष्यतस्तव । प्रेरणया भरवतेनेन । एवकारः कारणान्तरव्यवच्छेदार्थकः ॥ 

"एवं मगवदुशेनमङ्ख सति सञ्ञातेषत्कोपा मुनयस्तौ द्वाःस्थौ शघषवन्त 

इत्याह-- । 

वकुष्ठलोकालुचितपरवे्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् । 
` इति प्रगपरो भवदाश्रयौ.तो हरिस्मृविरनोऽस्त्िति नेमतस्तान् ॥ ४॥ 

 वैङ््डलोकेति ॥ भवदाश्रयौ तौ नः हरिस्मृतिः अस्तु इति तान् नैमतुः । 

मवानाश्रयो ययोस्तौ .मवंद्श्रयौ । एतच्च विरोषणं हरिस्यृतिपरा्थनाहेतुत्वेनोपात्म् । 

तौ भगवसार्षदौ जयविजयौ । नः अस्माकम्। हरि्ृतिः यां यां योरि 
तरनामः, ततर ततर. हरेः श्रीनारायणश्य स्मृतिः स्मरणम् । अस्तु जायताम् । इति 

इद्यक्तवा । नेमतुः साष्टाङ्गपातं प्रणामं चक्रतुः । भुवि पतित्वा तेषां पादान् 

गृहीत्वा प्रा्थयामासतुरिव्यर्थः । अत्र हेतुमाह -इति प्रशपौ इति । इति 
अनेन पकारेण । पराप्तौ परकर्वेण रौ .शपेनामिहितौ । सुनिमिरिति भावः । इति 
शब्दाथ शापपभकारमाह - युवां दैत्यगति भजेतमिति । दैत्यगतिमाघुरीं योनिम् । 

मजेतं प्राप्नुतम्। पएवंविधरापहेलुमह--बैकुष्ठलोकानुचितमेष्टौ कष्टौ इति । 

रजस्तमो विकारविव जितेऽस्मिन् वैकुण्टरोकेऽनुचिता इतः पूर कस्याप्यनुलन्ना 
परारज्वा च. या प्रचेष्टा सल्वनातिक्रमरूपो व्यापारः ययोस्तौ वैकुण्ठलोकानुचित 
पचेषटौ । कष्टौ अविकरूरौ ॥ । 

सनीनां शापमधिगतबतो मगवतः प्षृत्तिमाद-- 

तदेतदाजञाय मानन्तः सैव क्म्या बहिरम्बुजाश् । 
खगेश्वरांसापितवास्बाहुरानन्दयंस्तानभिराममू्या  ॥ ५ ॥ 

| तदेतदिति ॥ दे अम्बुजाक्ष भवान् तदा एतत् आङ्ञाय रक्ष्या सट 

एव बिः अवाप्तः सगशवरांसापितचारुबाहुः अभिराममूर्या तान् आनन्दयन् । अड 

जक्ष अम्बुजे षदे हवाक्षिणी मेले यस्य तादृश { तदा तस्मिन्नवसरे । एततः 
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स्वकीयानां सञज्ननातिक्रमणम् । आज्ञाय ज्ञात्वा । रक्ष्या श्रीभगवत्या । सह 
समम् । बहिर्बाह्माहृणे। अवाप्तः आगतः । खगानां पक्षिणा मिश्वरो . गरुढस्तस्यांसे 

स्कन्धदेरो अर्पितो न्यस्तः चास्मनोदरो बहू्यजो येन सः खगेश्वरांसारपितचारु 

चाहुः.। किशचिद्रामपार्धावरम्बितमूतितया गरुडस्यांसदेरे दत्तकराम्बुजस्सनिव्यर्थः। 
अभिराममूर््या अभिरामया .अतिमनोहरया सूर्या विप्रहेण । तान् सनकादीन् । 
आनन्दयन् बरक्षनन्दपरितृप्तानामपि शरीरमनक्षोभं जनयन्नित्यथः । अतिष्ठदिति 

रोषः ॥ | 

भगवान् जयविजयाबन्वप्रहीदित्याह-- 

पराद्य गीर्भिः स्तुवतो अनीन्द्राननन्यनाथाक्थ पाषदो तौ | 
संरम्भयोगेन भरैश्खिभि्मदुपेतमित्याचकृपं न्यगादी; ॥ ६ ॥ 

रसायेति ॥ लं स्तुवतः मुनीन्द्रान् गीरमिः परसा अथ तो पार्षदौ 
इति आतङ्कं न्यगादी; । स्तुवतः स्तोखेणाराधयतः । मुनीन्द्रान् सुनिश्रेष्ठान् 

सनकादीन् । गीरभरमभुरवाक्यैः। प्रसा प्रसन्नान् त्वा । अथ अनन्तरम् । 
तौ पार्षदौ जयविजयौ । इति अनेन प्रकरेण । आतपम् आत्ता अङ्गीकृता कृपा 

दया यस्मिन्निति क्रियाविरोषणम् । न्यगादीः उक्तवान् । इतिशन्दाथमाह-- 
युवां संरम्भयोगेन तिमिः मवैः मसुपेतमिति। संरम्भयोगेन संरम्भो विरोधः 
तत्कर्वुकेण योगेन समाधिनैरन्त्येण । भवैः जन्ममिः। उपेतं मत्समीपमागच्छतम् । 
एवमुक्त्वा तावनुगरहीतवानित्यर्थः । एवमनुपरहे हेतुमाह --अनन्मनाथो इति। 
न विद्यतेऽन्यो नाथो रक्षिता ययोस्तौ । मालेकशचरणावित्यथेः ॥ 

अथ जयविजययोदश्चापस्य परिणतिमाह-- 

त्दीयभृत्यावथ कार्यपाततौ सुरारिवी रबुदितो दितो दर । 

सन्ध्यासघुत्यादनकषटवेष्टौ यमौ च रोकस्य यमाविवान्यो ॥ ५ ॥ 

तदीयभृत्याबिति । अय तौ लदीमभृतयौ फाश््यपात् दितौ द्वौ सुरा 

रिवीरौ उदितौ । अथ भगवति स्वपार्षदावेबभुक्त्वा तिरोहिते । लदौयसृतयौ 
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मवत्पाषंदौ । काश्यपात् ` तदाख्यान्मुनेः। दितौ दित्याख्यायां.: तद्धायायाम् । 

सुरारिवीरावसुरश्ष्ठौ । . मवत्ार्षदतया .तयोः श्रे्त्वमिति मावः। वक्ष्यति च~ - 

त्कक्तानां कृत्र॒नोत्कर्षलाभः' इति) उदितौ ` उत्पन्नौ । किञ्च, यमो च 

रोकस्य अन्यौ यमौ इव । ` यमौ युगपदेकगर्भधृतौः ` दितेस्पुतो । ̀ रोकस्य 

जनस्य | अन्यो वैवखतादपरौ । ̀ यमावन्तको । इवेति सम्भावनायाम् । अभवटा 

मिति रोषः। अत्र हेतुः-- सन्ध्यासमुत्पादनकष्ेष्टौ इति । सन्ध्यायां समुयादनेन 

बीजनिरपेकेण कष्ट करूरा चेष्ठा व्यापारो ययोस्तौ । दितिः किर सपलीपुत्रसगरद्धया 

सन्तहदया सती काश्यपं खमर्तारं सन्ध्यायामभिमिष्ट्टा अग््यगार आसीनं कामा 

तुरा मयि पुत्रमुह्ादयेति प्राथितवती, . तेन च सन्ध्येयं क्षणं प्रतिपालयेदयुक्ताऽपि 

, मन्मथोन्मथितचित्ता बलादृेरवासो जग्राह । स॒ च तया सहीपविवेश इति भाग 

वतोक्तकथाऽत्रानुसन्धेया ॥ 

, एतयोरसुरयो्नामनी चेष्टितानि वचाह-- 

` िरण्यपू्ैः कशिपुः किरेकः परो दिरण्याक्च इति प्रतीतः। 
उमो भवन्ाथमरोषलोकं रुषा न्यरन्धां निजवासनान्धौ ॥ ८ ॥ 

दिरण्यपूरे इति | एकः हिरण्यपूर्वः कशिपुः किल । एकः तयोर्जयषठ दिर 

ण्यपूरवः कशिपुः हिरण्यकरिपुः । किरु प्रसिद्ध इत्यर्थः । परः हिरण्याक्ष इति 

भतीतः। परः अनुजः । प्रतीतः प्रसिद्धः। उभौ मवन्नाथम् अरोषरो कं रुषा नय 
रन्धाम्। उम हिरण्यकरिपुर्दिरण्यक्षश्च | मवान् नाथो रक्षिता यस्य तं भवन्नाथम् । 
अरोषलोकं समस्तरोकवासिनो जनान् । रुषा कोपेन । न्यरुन्धां पीडयामासतः । 

अत्र हेतुः-- निजवासनान्धौ इति । निंजवासनया आसुरेण स्वभावेन अन्धो विन्न 
शितपरमाथैज्ञानौ .॥ 

अथ हिरण्याक्षस्य प्रवृत्ति वर्णयति-- 

तयोहिरण्याक्षमहासु्रो रणाय धात्र्ननवा्वेरी । 

मवस्ियां मां सिरे निमञ्य चचार गर्वाहधिनदन् गदावान् ॥ ९ ॥ 
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तयोरिति ॥ तयोः हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन् अनवाप्तवैरी भवतः 
प्रियां क्ष्मां सर्कल निमज्य गदावान् गवत् विनदन् चचार । तयोः असुरयोर्मध्य 
दिरण्याक्षमहायुरेन्दः -हिरण्याक्षनामा महानसुरेन्दोऽसुरग्ष्ठः। रणाय युद्धाय । धावन् 
विंलोक्यामितस्ततः पलायमानः । अनवाप्तः अप्राप्तो वेरी प्रतिद्रन्द्री येन सः अनवा 
प्वेरी | देवार्नपि परतिद्रन्दितया अरुभमान इत्यथेः। भवसियां भवतः प्रियतंमाम् | 
अनेनं भगेवतो महान् परिभवः कृत इति ध्वन्यते। क्षमां भूमिम्। सल्लि जले । 
निमज्य संङिलान्तर्वन्यस्येत्यथेः। गदावान् अंसन्यस्तमहागदः विनदन् गर्जन् 
चचार बभ्राम ॥ 

हिरण्याक्षो भगवन्तं श्रीनारायणं योदधुकामो गवेषर्यश्चचरित्याह-- 

ततो जकेशात् सद्धं भवन्तं निरम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वाम् । 
भक्तेकदश्यः स कृपानिये त्वं निरुन्धि रोगान् मरूदारयेश्च ॥ १० ॥ 

ततः इति ॥ ततः जलेदात् भवन्तं सदर निरम्य लां गवेषयन् 
भाम । ततः अनन्तरम्। हिरण्याक्ष इति पूवस्मादनुवृतत्य योजनीयम् । जलेदत् 
रणायाहूताद्ररुणात्। सदृश तस्यपराक्रमम् । निशम्य श्रुत्वा । लां समाधिगम्यं 

भवन्तम्। गवेषयन् युद्धायान्वेषयन् । अहो तस्य मौल्यंमिति भावः । वञ्नाम 

इतस्ततश्चचार । अथ -परार्थयते--हे कृपानिधे भरुदाल्येश्च भक्तेकटर्यः स 
खं रोगान् निरुन्धि इति । कृपानिषे करणाम्बुधे । मरुदालयेश गुरुवायुपुरनाथ । 

भक्तेकदश्यः „केवलं भक्तैः प्रहमादनारद्ादिमिरेव वष्टु शक्यः । न तु विद्रेषिमि 
रित्यर्थः । ननु “भवन्तं सम्परपद्धरणिषधरमुचरन्तयुदकत् इद्युपरिषटद्वक्ष्यमाणेन 

सह विरोध इति चेन्न हिरण्याक्षोऽपि विद्रषेणापि भगवति मनसो निवेशनात् 

भक्त एव । येन केनाप्युपायेन भगवति मनसः स्थिरीकरणमपि भक्तिरियु 

च्यते । तस्मात् केनाप्युपायेन मनः हृष्णे निवेशयेत्, गोप्यः कामात् 
भयात् कंसो -द्षचैद्यादयो वृषाः इव्याचुक्तेः । स जगद्रक्षकत्वेन प्रसिद्धः । 

रोगान् ममानन्यशरणस्य बाह्यानाभ्यन्तरांश्चामयोधान् । ̀  मिरन्धि निवारय ॥ 

इति नका पिवैकुष्ठमवेदा-जयविजयशषाप-हिरण्यकशिपुदिरण्या्तोरप्तिव्णनम् 

पकावशं दशकम् 



` द्ादशषदशष्षम् ॥ 

अथ भगवतः श्रीवराहावतारं वंणंयितुं परथमं तस्यान्तरीयकतया स्थितां 

मनोः प्रत्तिमाद-- 

स्वायम्धुवो मनुरथो जनसर्गशीरो. 
ष्टा महीमसमये सरिले निमग्नाम् । 

सर्टारमाप शरणं मवद ङधिसेवा- 

तदायं धुनिजनैः सह सत्यलोके . ॥ १॥ 

स्वायम्धूव इति | अथो जनसरगशीकः स्वयम्भुवः भनुः महीम् 

असमये सर्लि निमग्नां दष्ट सुनिजनैः संह. सत्यलोके भवदङप्रिसेवादु्टागग 

लष्टारं शरणमापं । अथो अनन्तरम् । हिरण्याक्षे एथिवीं कर्णाभरणीडृत्य जले 

निमज्जति सतीत्यर्थः । जनानां प्रजानां सर्गः उत्यादनं क्षीरं स्वमावो यस्य स, 

जनसंगक्षीरः। स्वायम्ुवस्तदाख्यः । महीं भूमिम् । असमये अनासंन्नेऽपि 

र्थकाले । सरि जले । निममं नितरां ममाम् । इषटरा विलोकय । छुनिजनः 

महर्िसचैः। सह समम्। सत्यलोके । स्थितमिति शेषः । भवतः अङ्तिऽतेवया 
पादारविन्दभजनेन तुषटस्सन्तुष्ट आशयो हदयं यस्यतं मवदेङ्मनिसेवातु्ट शम । 
जष्टारं॑स्वपितरं ब्रह्माणम् | आपं प्राप ॥ 

भनो विज्ञापनां तण: कत्यश्चाह-- 

कष्टं प्रजाः सृजति मय्यवनिर्निमग्ा 
स्थानं सरोजभव कल्यय तत् प्रजानाम् । 

हत्येवमेष कथितो मनुना स्वयभ्भू- 
रम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं ष्यचिन्तीत् | २॥ 

कष्टमिति ॥ हे अम्भोष्हाक्ष इस्येवं मनुना कथितः एषः स्वयन्भः 

तव षादयुगं व्यचिन्तीत् । अम्भोरुहाक्ष पङ्कजाक्ष । इत्येवम् अनेन प्रकारेण । 
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कथितो विज्ञापितः । एषः भगवत्नाभिकमलठे जातः । स्वयम्मूरह्या। तव श्रीना 
रयणस्य । पादयुगं चरणकम॑खद्रन्धम्। व्यचिन्तीत् चिन्तयामास । मनोर्विज्ञा 

पनप्रकारमाह-हे सरोजमव मयि प्रजाः सृजति अवनिः निमभरा कष्टम्। तत् 
प्रजानां स्थानं फस्पय इति। सरोजभव ब्रह्मन् । सृजति सृष्टवति सति । 

अधनिर्भूमिः। निमममा प्रर्याम्भसि नितरां मम्मा । तत् तस्मात् । स्थानं वासस्थानम् । 
कल्पय विधेहि । अन्यथाऽहं भवन्निदेशं कर्तुमसमर्थं इति भावः ॥ 

अनन्तरं. मगवतः श्रीवराहावतारमाद-- 

हा हा विमो जलमहं न्यपिबं पुरस्ता 
दधोपि भञ्जति मही किमहं करोमि । 

हत्थं त्वद्धियुगलं श्चरणं यतोऽस्य 
नासापुटात् समभवः शिश्चकोलसूपी ॥ ३ ॥ 

हा हति ॥ त्वम् हत्थं त्वदङ्म्ियुगंरुं शरणं यतः अस्वं नासापुटात् 

शिशकोररूपी समभवः । इत्थमनेन प्रकरेण । त्वदङ्परियुगङ . तव चिन्तनान 

न्तरमेव हदये प्ादर्भवतः श्रीहरेः अङ्भियुगङं पादारविन्दद्नद्रम् । यतः पराप्तवतः। 

अस्य ऋणः । नासापुटात् नासिकारन्धात् । .शिशोः कोस्य वर।हस्य रूपम् 

आङ्कृतिरस्यास्तीति शिश्चुकोलरूपी । वराहटशाबकाकारस्सन्नित्यथेः। समभवः सज्ञा 

तः । इत्थमित्यनेनोक्तं प्कारमाह-- हा ह। विभो अहं पुरस्तात् जरुमपिबम्, अद 

जपि मही मति, अहं छ करोमि इति। हा हेति द्विरुक्तिः खेदातिशये । 

विभो शक्तिसम्पज्ञ। पुरस्तात् सृष्टेः एवम् । अपिं एथिवीनिवेसषनाय पीतवा 

नस्मि। अद्यापि शदानीमपि । ठच्छीकृतेऽपि जल इत्यथः। मही भूमिः । 

अहं संग नियुक्तः सन्नपि । फ करोमि। अस्मिन् कमण्यस्माकं लमेव शरण 

मिति भावः ॥ 

अथ क्रमाद्भगबान् बराहमूर्तवदृध इत्याह दर म्याम्-- 

अु्ठभाधवपुरूतपतितः परस्तात् 
भूयोऽथ ईम्भिसदकः समजुम्भधास्सवम् । 
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अघ्रे तथाविधुदीकष्य भवन्तमुच्चै ` 
विस्मेरतां विधिरगात् सह षरतभिः खैः ॥ ॥ ६ ॥ 

अंङ्गुषटमात्रवपुरिति ॥ वलं पुरस्तात् अङ्गुष्ठमात्वपुः उत्पतितः । 

अथ भूयः कुम्भिसदृशः समरज॑म्भथाः । पुरस्तात्. पूर्वम् । अङ्गुष्ठमालमङ्गुट 

परिमाणं वपुः शरीरं यस्य सोऽङ्गुष्मात्रवपुः। उत्पतितः त्रमणो नासापुखत् । 
अथः अनन्तरम् । भूयः पुनरपि । कुम्भिसदशः गजतुख्यः । समजुम्भथाः व 

पिषे। विधिः अप्र तथाविधम् उचैः भवन्तसुदीक्ष्य स्वैः सूनुभिः ` सह विस्मर 

तामगात् । विधित्॑ह्या । अमरे नमसि । -तथाविधं . तादूपम् । उनरनतम् । 
भवन्तं श्रीवराहमूतिम् । उदीक्ष्य मुखान्यु्म्य दृष्टा । सवैरातमीयिः। सूनुभि 

पत्रेमरीच्यादिंभिः। सह॒ समम् । विस्मेरतां विस्मितत्वम् । विस्मयमि्यथेः । 

विशिष्टद्भावप्रत्ययो विरोषणममिधत्त इति न्यायात् । अगात् प्रप ॥ 

कोऽसावचिन्त्यमहिमा किटिरुत्थितो मे 
घोणापुटात् किमु भवेदजितस्य माया । 

इत्थं विचिन्वयति धातरि शेरमांत्ः | 
सद्यो भवन् किर जगजिथ घोरघोरम् ॥ ५ ॥ 

 कोसाविति ॥ लं धातरि इत्यं विचिन्तयति संघः शैरमालः भवन 

घोरघोरं जगजिथ किर । धातरि ब्रह्मणि । इत्थमनेन ̀  प्रकारेण । विचिन्तयति 

विषेण चिन्तमति सति। सयो क्षटिति । शैरमात्रः शैलद्रयसवपुः । भवन 
परिणतः घोरघोरमतिशयेन धोरम्ः | जगजिथ गज॑नं कृतवान् । किठेतिं 

वार्तायाम् । धातुशिन्तनपरकारमाह--मे धोणापुरात् उत्थितः अचिन्त्यमहिमा 
असौ किरिः कः, अभितस्यः माया मवेत् किमु इति। मे मम-। धोणापुरत् 

नासारन्धात् | उत्थितः उत्पन्नः । अचिन्त्यः अपरिच्छिचो महिमा शरीरमहत्व 

यस्य सोऽचिन्त्यमहिमां । अपमेयममाव इति वां । असौ पुरो -द्यमांनः। किरि 
वराहः । अजितस्य विष्णोः । ̀  किमिति . वितर््े। विष्णुमगवानेव मायावरा्ह 

रूपेणावतीर्णः किमिव्यथः ॥ | 



दृरकम्-१२] भूम्युद्धरणवर्शनम् । १०२ 

अथ भगवतः श्रीवराहमूर्तः प्रथिव्युद्धरणोपक्रममाह् ठ 

तं ते निनादद्ुपकण्यं जनस्तपःस्था, 
सत्यस्थिताथ नसो चयुवुरभवन्तम् । 

तत्स्तोत्रहषुरममाः परिणद्य भूय- 
स्तोयाशयं बिपुलमूतिरवातरस्स्वम् ॥ ६ ॥ 

तमिति ॥ जनस्तपःस्थाः सत्यस्थिताः ष मुनयः ते तं निनादमुपकर्ण्य 
भवन्तं नुनुवुः । जनस्तपःस्थाः अनर्ोकतपोलोकवासिनः । सत्यस्थिता सत्य 
रोकवासिनः। चकारस्समुच्ये । मुनयः ऋषयः। ते तव । तं तथा 
भोरधोरम् । निनादं गजितम् । उपकरण्यं श्रुत्वा । भवन्तं श्रीवराहमूर्िम् । 
ननुव्तुष्वुः । त्वं तत्स्तोलहषुकमनाः भूयः परिणच विपुरुमूतिः तोयाशयम् 
अवातरः। तेषाृषीणां स्तोत्रेण स्तुत्या हुं प्रसन्नं मनश्चेतो यस्य सः तत्स्तोत्र 
हरषुलमनाः सन् । भूयः पनरपि । परिणद्य तेषां प्रसादाय गर्यजनित्यथः , 
विपुर विस्तृता मूर्तिश्छरीरं यस्य सः विपुलमूर्तिः। तोयाशयं प्ररथान्धिम् | 
अवातरः अवतीर्णोऽमूः ॥ 

प्रख्यान्धिमवतरतः श्रीवराहम्र्तैः स्वरूपं वर्णयति-- 

उरध्वेप्रसतारिपरिषुम्रविधूतरोमा 
्रोस्किप्तमाखधिराइयुखयोरषोणः । 

ुर्णप्रदीर्णजलदः परिधूर्णद्ष्णा 
स्तोतृन् एुनीन् शिशिरन्नवतेरिथ त्वम् ॥ ७ ॥ 

उध्वं्रसारीति ॥ लम् उषवभसारिपरिषूमरविषूतरोमा पो द्ितवारषिः 
अवाङ्युखधोरघोणः तुर्णपदीर्णजलदः परिषूणंदक््णा स्तोतृन् मुनीन् शिशिरयन् 
अवतेरिथि । ऊर्व प्रसारीणि प्रसरणरीडानि परिञ्राणि कृष्णलोहितानि विधूतानि 
कम्पितानि रोभाणि यस्य सः उर्धव॑भसारिपरिूमनविधूतरोमा । भोस्कितबारुषिः 

उन्नीतपुच्छः । अवाङ्यखा अधकृता पोरा भयङ्करा षोणा नासिका यस्य 



१०२ नारायणीयम् [स्कन्धः-३ 

सः अवाङ्मुखपोरधोणः। तूर्णम् अतिष्घु॒प्रदीर्णा शकीक्ृता जर्दः 
मेघा येन सः तूर्णमदीणेजल्दः । एतद्विरोषणचतुष्टयमवतरतः श्रीवराहमूर्तैः स्व 
रुपकीतेनपरम् । परिघूर्णदक्ष्णा परिषूर्णता सुनीनामवलोकनार्थं्॑रमता अक्ष्णा 

विरोचनेन । स्तोतृन् स्तुवतः । सुनीनषीन्। शिशिरयन्नानन्दयन् । अवतेरिय 
-जवातरः ॥ 

प्रस्याल्धिमवतीणेस्य श्रीवराहस्य प्रबत्तिमाद-- 

अन्तजेरं तदनु सङ्कलनक्रचक्रं 
भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकलं कट्षोभिमासम् । 

आविश्य भीषणरेण रसातलस्था- 
नाकम्पयन् वसुमतीमगवेषयस्त्वम् ॥ ८ ॥ 

अन्तर्जलमिति ॥ त्वै तदनु सङ्कुरनक्रवक्रं॑भ्राम्यतिमि ्विरकुरं 
कटषो मिमारम् अन्त्ज॑ल्माविदय भीषणरवेण रसातरुस्थान् आकम्पयन्. वु 

मतीमगवेषयः । तदनु जरुप्रवेशानन्तरम् | सङ्कुरानि वराहमूतिमवलोक्य 

भयेनेतस्ततो अमन्ति नक्राणां ग्राहाणां चक्राणि समूहा चर्सिमस्तत् त्राम् 

तिमिद्धिरुकुखम् । कषा जाविलखा उर्मिमाखा वीचिमाखा यमिस्तत् क 
षोर्मिमालम् । अन्तजंरं जलमध्यम् । पूर्वकाय इ्यादिवदेकदेशिसमासः । 

आविश्य प्रविश्य । भीषणरवेण भीषणेन भयङ्करेण रेण शब्देन । रसातठे 

पाताले तिष्ठन्तीति रसातर्स्थाः तान्| जाकम्पयन् । आ समन्तात् कम्पयन् । 
वसुमतीं निजग्रियां भूमिम् । अगवेषयः अन्वेषणमकरोः ॥ 

अथ श्रीवराहमूर्तेभगवतो वसुधोद्धारमाह-- 

दष्टराऽ्थ दैत्यहतकेन रसातलानते 

संवेशितां अटिति कूटकिरिर्विभो स्म् । 
आपातुकानविगणय्य श्रारिखेटान् 

द्रडङरेण वसुधामदधाः सलीलम् ॥ ९॥ 



दशकम्-१२] भूम्युद्धरणवणनम् । १०३ 

दृष्टेति ॥ हे विभो `क्रूटकिटिः त्वम् अथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते 
संवेरितां वमुघ्रां दृष्ट जपातुकान् सुरारिखेशन् अविगिणम्य सीरं दं 
ङ्कुरेण अदधाः । विभो शक्तिसम्पन्न | कूटकिरि्मायावराहः । अथ अन्वेष 
णानन्तरम् । दैत्यहतकेन असुराधमेन हिरण्याक्षेण । , रसातलान्ते पातालतटे । 
संवेशितां विन्यस्ताम् । वसुधां भूमिम् । दृष्ट्रा विलोक्य । आपातुकानागच्छतः। 
सुरारिखेटान् असुरापसदान् । अविगणस्य तृणवदगणयिला। रीख्या सह 
वतेत इति सङीलम् । एतच्च क्रियाविरोषणम् । दंष्रङ्कुरेण दशनग्रेण | 
अदधाः उदघृतवानसि ॥ 

अथ प्रकृतमुपसंहरन् भगवन्तं प्राथयते-- 

अभ्युद्धरन्नथ धरां दशनाग्रलम्न- 

युस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा । 
उद् धूतधोरसलिलाज्रधेरुदश्वन् 

करोडावराहवपुरीश्चर पाहि रोगात् ॥ १० ॥ 

अभ्युद्धरन्निति ॥ हे क्रीडावराहवपुः ईश्वर अथ धरामभ्युद्धरन् उद्धूत 

पोरस्टित् जल्येः उदश्चन् तवं रोगात् पाहि । क्रीडावराहवपुः कीडार्थमङ्गी 
कृतवराहशरीर । अथ धरणीधारणानन्तरम् । धरां मूमिम्। अभ्युद्धरन् जल 

ूर््वमुरिक्षपन् । उद्धूतं शुन्यं घोरं भयङ्करं सङ्क जरं यर्मस्तस्मादुदुधृतघोर 
सक्िकात् । जरपेः प्रख्यान्धेः । उदञ्चन् उरिथितः । रोगात् बाह्य दाभ्यन्तराच्च । 
पाहि मामनन्यशरणं लायस्वेव्यथः। प्रथिवीमभ्युद्धरन्तं श्रीवराहमूतिमुसेक्षते -- 
दशनाप्ररम्रमुस्ताङ्कुराङ्कितः इव इति । दशनाम द्ये समेन सक्तेन मुस्ता 
ङ्कुरेण अङ्कितः चिहिनः । उयक्षाहेतमाह--अधिकरपीवरातमा इति । अधिक 

मत्य पीवरः पीनः आत्मा शरीरं यस्य॒ सोऽधिकपीवरात्मा । अनयोखेक्षया 
श्रीवराहस्य प्रथिव्यद्धरणे श्रमामावो ध्वन्यते ॥ 

इति वराष्टावतार-भूम्युदधरणवणंनं 

दादश दशकम् 



त्रयोदश्चदश्चकम् ॥ 

। . एव॑ भगवतो धरण्युद्धरणमुपवर््वानन्तर ‹ नारदस्य हिरण्याक्षवधसाहाय्य 
वणयति-- 

हिरण्याक्षं तावदरद भवदन्वेषणपरं ॥ 
चरन्तं सांवते पयसि निजजष्वापरिमिते । 

भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीनारदयरनिः 
शनैरूचे नन्दन् दनुजमपि निन्दंस्त बरम् ॥१॥ 

हिरण्याक्षमिति ॥ हे वरद भवद्धक्तः कपरपटधीः नारदमुनिः तावत् 
भवदन्वेषणपरं मिजजक्घापरिमिते सांवर्ते पयसि चरन्तं हिरण्याक्षं गत्वा शनैः दनुजं 

नन्दन् तव बं निन्दन् अपि उचें। ` वरदं भक्तामीष्टवरद । भवति भक्तो 

मवद्धक्तः । एतेन भवननिन्दां दुर्वज्षपि मवद्धितकारितया न तस्यामङ्गरस्यशे 

इति सूचितम् । कपटे जगदनुग्रहायाङ्गीकृते काप्य पटरी अतिनिपुणा धीर्बुद्धिः 

यस्य सः करपटपटुधीः। तावेत् तव॒धर्युदधरणसमकार्मेव । भवदन्वेषणपरं 
मवतोऽन्वेषणपरं मार्ग॑णपरम् । तवां. - गवेषेयन्तमिव्य्थः;। निजज्घापरिमिते 

निजया स्वीयया जङ्खंया परिमिते जङ्कुप्रमणि । सांवते ` संवतंसम्बन्धिनि । 

संवतः प्रक्यः। पयस्युदके । चरन्तं संश्वरन्तम् । गत्वा प्राप्य । शनैर्मन्दम् । 

दनुजमसुरम् 1 नन्दन् स्तुवन् । बरु ̀ पराक्रमम् । उचे उक्तवान् ॥ 

वचनभकारमसुरचेष्ितं चाह-- 

स॒ मायावी विष्णुरति भवदीयां वसुमतीं 
प्रमो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः । 

नदन् क्वासो क्वासाविति स धनिना दर्शितपथो 
भवन्तं सम्प्रापद्रणिषरघुधन्तशदकात् ॥ २॥ 

स इति ॥ सः धरणिधरम् उदकादुबन्तं भवन्तं सम्प्ापत् । सः हिरण्या 

क्षः। धरणिधर प्रथिवी वहन्तम् । उदकात् प्ररुयाग्परेः । उदन्तमुद्गच्छन्तम् । 



दंदाकम्-१३] दिरण्या्षयुखवर्णनम् । २०८५ 

भवन्तं श्रीवराहम्। सम्प्रापत् प्राप्तवान् । ननु कथं स॒ भवन्तं तथाविधं 
ज्ञातवानिति चेत्तवाह- मुनिना दर्दितपथः इति। सुनिना श्रीनारदेन । दर्शितः 
इत इतो भवानिति प्रदर्दितः ` पन्थो मार्गो यस्य सः दररीतपथः सन् ।. 
स॒नेर्माप्रदशने हेत॒माह-- नदन् क्व॒ असौ क्व॒ असौ इतीति। नदन् 
सिंहनादं कुर्वन्। असौ विष्णुः । क्व कुतर वर्तते । रोषवेशसम्ममाद्विरक्तिः । 
इति अनेन प्रकारेण । प्षटेनेति रोषः । प्ररनहेतुं॑प्रदश्ेयति--इति तेन 

अमिगदितः इति । इति अनेन प्रकारेण । तेन मुनिना । अभिगदितः उक्त; । 

वचनेन प्रोत्साहित इत्यथः । इतिशब्दाथमाह-- ह प्रभो विष्णुः भवदीयां 

वसुमतीं हरति कष्टं कष्टम्। इदं किमिति । प्रभो राक्तिसम्पन्न। भवदीयां 

भवता ब्रह्मणोऽपहत्य रसातले निवेशिताम् । वसुमतीमित्यन्व्थम् । समस्तसम्प 
रसमृद्धिमतीं भूमि मित्यर्थः ।  अनेनोषिक्ष।नो चित्यं व्ययते । हरति रक्षकानप्यगण 

यित्वाऽपहरति। कष्टं कष्टम् । अराक्ता अपि शक्तिमन्तं तिरसकुर्वन्तीत्येतदति 
कष्टमिव्यर्थः। इदम् एतदुपेक्षणं किम् । शक्तानामिदमयुक्तमिति भावः । ननु 

कुतो न दृश्यते प्रथिवी हरन् विष्णुरिति चेत्तत्राह-- मायावी इति । मायया 
वराहर्पं दधान इत्यथः ॥ 

अथ भगवतो युद्धं वणंयति-- 

अहो आरण्योऽयं सग॒ इति हसन्तं वंह तरे 

रुके पिष्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् । 

मीं च्छ्रा दष्टूक्षिरमि चकितां स्वेन महसा 

पयोधावाधाय प्रसभणदयुङ्क्था मृधो ॥ ३॥ 

अहो इति ॥ रे मगवन् ल्व दितिसुतमवज्ञाय स्वेन महसा मदी पयोधौ 

जाधाय प्रसभं मृधविधौ उदयुङ्क्थाः । भगवन् दश्र्थादि सम्पन्न । दितिसुत दिते 

परियं पत्रं हिरण्याक्षम् । न तु कदयपस्य प्रियपुतरम् । अवज्ञाय जभिक्िप्य । 

स्वेन आत्मीयेन । महसा योगैशव्ेण । महीं मूमिम्। पयोधौ समुद्रे । आधाय 

विन्यस्य | प्रसभे बलात् । मृधविधौ युद्धकम॑णि । उदयुडुक्थाः सन्नाह चष । 
> 14 
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दितिसुताधिकषेपकारणं प्रददीयति--इति हसन्तं बहुतरैः दुरेक्तः विध्यन्तमिति । 

इति अनेन प्रकारेण । हसन्तं परिहसन्तम्। बहुतरः बहुविधैः । दुरुक्तः अनया 

गद्या त्व शिरस्यभिहत्य हनिप्यामीत्यादिभिर्वागिषुभिः । विध्यन्तं प्रहरन्तम् । 

दसनपकारमाह--अहो अयमारण्यः मृगः इति। अहो कष्टमेतत् । जयद् 

अनेन मुनिना मम परतिद्वनदरितया दशितः । आरण्यः अरण्यवासी । मृगः सूकर 
इत्यर्थः । मह्याः पयोधावाधाने हतुमाह--दंषटशिरसि चकितां दृष्ट इति । 

देष्राशिरसि दंष्टमे। चकितां मसियस्यानेन सह सङ्गरे  सदयहमितो निपत्य 
प्रख्याम्भसि निमज्नेयमिति विचिन्तय भीताम् | दृष्टा विलोक्य ॥ 

गदापाणो दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदो 
नियुद्धेन फरीडन् धटषटरोदधुष्टवियता । 

रणारोकौत्सुक्यान्मिरुति सुरसड्षे द्रुतमथ 
निरुन्ध्याः सन्ध्यातः प्रथममिति धाल्ा जगदिषे ॥ ४ ॥ 

गदापाणाविति ॥ दैत्ये हि गदापाणौ तमपि गृहीतोत्रतगदः घटय 

रवोदुधुष्टवियता नियुद्धेन क्रीडन्. रणालोकौतछुक्यात् सुरसद्धे मिकति सति 
धाला जगदिषे । दैत्ये हिरण्याक्षे । हीति व्व | गदापाणौ गदां गृहीतवति। 

यतो गदां गृहीतवांस्तत इत्यर्थः । गृहीता स्मृतमात्र एव कराम्बुजं प्राप्ता धता 
उन्नता महती गदा कोमोदकी येन स गृहीतोन्नतगद्ः । धटघटरवेण परस्परगदा 

भातोलन्ेन शब्दविरोषेण । षटघटेति शब्दानुकरणम् | उदुभुष्टमुचे : शन्दाय 
मानं वियदम्बरं यस्य तेनं घटषटरवोदुबुष्टवियता। नियुद्धेन द्रन्धयुदधेन । 

कीडन् खेलन् । अनेन भमगवतोऽनायासो ष्वन्यते । रणालोकौ्युक्यात् रणा 

त युद्धवशनं तेलौत्सुक्यात् कौतुकातिशयेन । भगवतः श्रीवराहस्य परक्रम 
दश्ंनकीतुका तिशयेनेव्यर्थः । सुरसद्क देवसश्चये। पिरति अहमष्टमिकया 

ससम्मदं स्थितवति । इति अनेन् प्रकारेण | धात्रा क्षणा | जगदिषे विज्ञापित ; | 

पिजञापनप्रकारमाह-- सन्ध्यातः प्रथमं दुतममुं निरुन्ध्या: इति । सन्ध्यातः सन्ध्या 

कालात् । प्रथमं पूवम् । दुतं ् रिति।  अयुमसुराघमम् । निर्या निगृहाण । 
अन्यथाऽयं सन्ध्यायामन्तहितो भविष्यातीति भावः॥ ` 
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गदोन्मर्दे तस्मिर्तब खलु गदायां दितिथुबो 

गदाघातादभुमी क्षटिति पतितायामहह मोः । 

भृदुस्मेरास्यस्त्वं दयुजकुलनिमूरनचणं 
महाचक्रं स्म्रत्ना करश्ुवि दधानो रुरुचिषे ॥ ५ ॥ 

गदोन्मदं इति ॥ भोः तं तस्मिन् गदोन्भदे तव॒ ख़ गदायां दिति 

सुवः गदाघातात् ्षटिति भूमौ पतितायाम् अहह मदुस्मेरास्यः दनुजकुर 
निर्मूरनचणं महाचक्रं ॒स्पृत्वा करभुवि दधानः रुरुचिषे ! भो इति सम्बोधने । 

तवं श्रीवराहमूतिः । तस्मिन् पूवेक्ति । गदोन्मर्दे गदायुद्धे । खल्विति त्वर्थ । 

दितिभुवो हिरण्याक्षस्य । गदाधातात् गदाप्रहरात् । क्षिति शीघ्रम् । परति 

तायां सत्याम् | अहैत्यदथुते। मथि संरम्भयोगेनापि समाधिनेरन्तयै कुरव॑तो 

मदासस्य सकृदपि समीहितं षाधयिष्यामीति भगवता स्वयमेव पातिता गदा । 

अहो भगवतो भमक्तवात्सस्यमिति भावः। अत एवोक्तं मृदुस्मेरास्य ईइति। न 

गदापाताप्् सिन्नोऽम्ः, किन्तु -मृदुमन्दस्मितविकसितमुखाम्बुजस्संन्नित्यथेः । 

दनुजकुलनिर्मूरनचणं दनुजकुानां दानववंशानां निमूरनेन मूरुच्छेदेन प्रसिद्धम् । 

महाचकं भगवतो वरायुधं सुदर्शनम् । स्मृत्वा विचिन्तय । करभुवि करकमठे ¦ 

दधानः स्मृतमात्र एव सम्भ्र्तं वहन् । रुश्चिषे, शतो; कण्ठदेशं रक्षीकृतयोन्न 
मितं सुदर्शनं॒॑दक्षिणकरेण गृहंस्लं जाग्वस्यमानमहाचक्रतेजसा वैष्णवेन च 

तेजसा सञ्जातो रूपं धत्वा सकट्जनचक्षुरिन्द्रियगोचरतामगम इत्यथः ॥ 

ततः शूलं कारप्रतिमरुषि देत्मे विसृजति 
सवयि छिन्दत्येनत् करकरितवक्रप्रहरणात् । ̀ 

संमारुष्टो भृष्टा घ खड़ वितुदंस्त्वां समतनोत् | 

गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरी; ॥ ६ ॥ 

तत शति ॥ ततः कालप्रतिमरुषि दर्ये शरूलं॑विखजति लयं कर 

फरितिचकपहरणात् एनत् छिन्दति सः खलु समारुष्ः मुषटधा त्वां वितुदन् गर 
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न्माये ति जगन्मोहनकरीः मयाः समतनोत् किट । ततः यस्मात्तव करात् 

गदापातेऽप्यभ्याकुरहदयता वेष्णवतेजःपरादुर्मावश्च, तस्मादित्यथः । कार्परतिम 

रुषि जगत्संहारकारिरद्रवदस्यन्तकोपाकुठे । अथवा - अन्तकवदतिकुपितै। दत्य 

हिरण्याक्षे विखजति क्षिप्तवति सति । त्वयि श्रीवराहमूर्तो । करकरितचकरप्रहरणात् 

करेण करितस्य धृतस्य चक्रस्य सुदर्शनस्य प्रहरणात् प्रहरण । एनत् असुरेण 

क्षं शूलम् । छिन्दति द्विषा कृतवति । समारु्टः पूवस्मादप्यतिकुपितः। सृष्टया 
मष्टीकृताम्यामुमाभ्यां कराभ्माम्। वितुदन् ददं वक्षसि प्रहरन् । ततोऽषीष्टा 

सिद्धया गलन्ती माया यस्मात् स गलन्भायः तस्मिन् । यस्य माया द्र 

स्वरूपमूताऽपि परथगिवासानं प्रकाशयन्ती जगत्सृष््यादि करोति, तादृश इत्यथः । 

अनेन मायाप्रदर्शनस्य त्यि निष्फरत्वं सूचितम्। जगन्मोहनकरीः खदितर 

जनसम्मोहसम्पादयित्रीः । समतनोत् प्रायुङ्क्त । किंठेति वातायाम् ॥ 

जथ दिरण्याक्षवधमाह दाभ्याम् -- 

भवचक्रज्यो तिष्कणलवनिपातेन विधुते 
ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् । 

गरिष्टामिसुिप्रहतिभिरभिघन्तमसुरं 
स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूरे निखधीः ॥ ७ ॥ 

भवश्चक्रेति ॥ त्वं भवचक्रञ्यों तिप्कणल्बनिपातेन मायाचक्रे विधुते 
ततः विततघनरोषान्धमनसं गरिषठामिः सुष्िपरहतिमिः अभिघनन्तमघुरं स्वपा 

ाङ्गुष्टन श्रचणपदमूठ निरवधीः । त्वं श्रीवराहमू्तिः। भवचक्रज्योतिष्कण 
रुवनिपतिन भवतश्वकरष्य सुदर्शनस्य ज्योतिषस्तेजसः कण ्पुलिङ्गस्तस्य ख्यो 
सश्तस्य निपातेन प्रसरणेन । मायाचक्रे माया नामासुरीणां चकर . समूहे । 
विधुते चरति । यथा रवेः प्रकाशछेदास्य पते नैशं तमः, तद्रददर्शनं गते 
सतीर्थः । ततः सवारम्भवैकल्यानन्तरम् । विततो व्याप्तो घनो निबिडस्तादरोन 

रोपेणान्धं॒विवेकविदहीनं मनो यस्य तं॑विततथनरोषान्थमनसम् । करकरितियुद 
रंनमनन्यसाधारणं प्रमावं च टृष््ाऽपि प्राम्जन्मश्चापप्रभावेन स्वस्वामिनमजानन्त 
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मिति भावः। अत एव गरिष्ठामिः गुर्तराभिः मुिपरहतिमिर्मिप्रहरि । अमि 
मन्तं विजिगीषया पुनः पुनः. प्रयज्ञानम् । ̀ अमुरं॑दहिरण्याक्षम् । स्वपादाङ्गु 

टेन स्वस्य पादाङ्गुष्ठेन । श्रवणपदमूले श्रवणपदस्य कणंस्थानस्य मूले । निर 
वधीः ददं प्रहृतवानसि । भगवता स्वपादाङ्गुष्ठेन कणेकपोसन्धो ताडित इत्यथः । 

"इदञ्च व्याख्यानं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीरिति पाटानुरोपेन । 

भक्तप्रियाङृतां सम्भतः पारस्तु करग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले इति । एत 

यक्षे स्वपादाङ्गुठनेत्येतस्य स्थने स्वेन करग्रेणेति योजनीयम् ॥ 

महाकायः सोऽयं तत्र॒ चरणपातप्रमथितो 
गलद्रक्तो वक्त्रादपतदषिभिः अधितहतिः । 

तदा त्वाश्ुद।मप्रमदषिद्यो तिहृदया 
युनीन्द्राः सान्द्रामिः स्ततिभिरयुवन्नध्वरतनुम् ॥ ८ ॥ 

महाकाय इति ॥ महाकायः सः अयं तव चरणपातप्रमथितः वक्त्रात् 
गण्द्रक्तः ऋषिभिः शकधितहतिः अपतत् । महान् कायो देहो यस्य॒स 
महाकायः । अयं हिरण्याक्षः । तव श्रीवराहस्य । चरणपातेन पादप्रहारेण प्रमथितः 

प्रकर्षेण मथितः । अत एव॒ `वक्लात् मुखात् गरत् सवत् रक्तं . रुधिरं 

यस्य स॒ गलद्रक्तः। ऋषिभियुनिभिः। छापिता अहो भाग्यम्, को नु 
भगवतो मुखं प्यननेवान्तिमां गति -रभेत्तेति प्रशंसिता हतिर्हननं यस्य सः 

छाषितहतिः। अपतत् पतितः । भक्तप्रियाङृतां पारस्तु (तव॒ करसरोजप्रम 
थितः" इति। करसरोजेन करारविन्देन प्रमथित इत्यथः । तदा मुनीन्द्रा 

उदहामप्मदभरवियो तिङ्कयाः सान्द्राभिः स्तुतिभिः वाम् अध्वरतनुम् ` अनुवन् । 

बदा तस्मिन्नवसरे । मुनीन्द्राः मुनिश्रेष्ठाः । उदामेनान्तदेवेहेण प्रमदभरेण 

सन्तोषातिशयेन वि्योति विकसनसीलं ` हृदयं येषां ते उद्यामप्रमदभरविद्ोति 

हृदयाः । सन्द्राभिः सम्भूय कतत्वादधिरीकृतदसदिशमिः। स्तुतिमि 

स्तोतैः। त्वां श्रीवराहम् । अध्वरतनुं यज्ञाङ्गम् । अनुवेन् यज्ञ ङ्गत्वेन वुष्ट 

वुरिः्यथ 
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स्तुतिप्रकारमाह-- 

त्वचि छन्दो सोमस्वपि इदगणश्षुषि पृतं 

चतुौतारोऽद््रो सुगधि वदने बोदर इडा । 

ग्रह जिह्वायां ते परपुरुष कणं च चमसा 

विभो सोमो बी बरद गलदेशेऽप्युपसद ॥। ९ ॥ 

त्वचीति ॥ दे परपुरुष विभो वरद ते वचि छन्दः रोमघु करुशगण | 

अपि चक्षुषि घ्रतम् अङ्घ्रौ चतुर्होतारः वदने सुक् अपि उदरे इडा च जिहायां 

रहा; कर्णे चमसाः च वीयै सोमः गल्देशो उपसदः अपि । परपर्ष परः 

सवो कृटस्य चासौ पुरुषश्चेति तारा । विमो सर्वव्यापिन् । वरद् भक्ताभीष्ट 

वरद । लि चर्मणि । छन्दः गायच्यादि ! छन्दस्येव स्वगित्यथेः । ण्य 

रीत्यीचरत्रापि बोध्यम् । कुदानां दुर्माणां गणस्समूहः । चक्षुषि नयने । 

अङन्नौ चरणेष्यितयथेः । चतुर्होतारः चत्वारो होतारः अध्वेयीदयः । वदने 

युखे। शक् जुहः। उदरे जटरे। इडा पुरोडाशद्रम्यनिधानपावम् । ग्रहाः सोम 

सेग्रहणपात्रविरोषाः। जिह्वायां रसनायाम् । कर्णे कर्णरन्ध्रे । चमसा भक्षण 

साघनपात्रमेदाः। वी रेतः। सोमः सोमरतारसः। गरुदे कण्टदेशो । उपसदः 

इ्टिविरोषाः। सवेत्रापिश्चकारश्च समुज्चये । शोकेऽत्र मया वेदानधिकारादध्वर 

विधिमनानता केवरं वाक्ययोजना कृता भक्तप्रियोक्तया रीत्या । अर्य शोको भुनी 

ेरिस्यादिस्तबनमुखरेरिलयुतरत स्थितस्येतिशब्दस्यर्थपदरदीनपर् इति द्रटम्यम् ॥ 

एवं भगवतो वरा्ावतारं त्फ हिरण्याक्षवधं चोपवण्यीनन्तरं प्रक 

रणमुपसंहरन् भगवन्तं प्राथयते-- 

ुनीम्द्रैरित्यादिस्तवनधुखरे्मोदितमना 
महीयस्या भूर्वा षिमरतरदी्या च विरुसन् । 

स्वधिण्यं सम्प्राप्स्पुखरसविहारे मधुरिपो 
निरुनभ्या शेगं मे सकलमपि वातासयपते ॥ १० ॥ 



ुनीन्द्रेरिति ॥ है मधुरिपो वातालयपते हर्यादिस्तवनमुखरैः मुनीन्द्रैः 
मोदितमनाः महीयस्या मूर्यं विमल्तरकीर्त्या च विलसन् सुखरस 

विहारी स्वधिष्ण्यं सम्पाठः तं मे सकरुमपि रोगं निरन्ध्याः । मघुरि मधु 

मदन | वातालयपते श्ीगुरुवयुपुरनाथ । इत्वादिस्तवनमुखरेः इत्यादिना तवचि 
छन्द इत्यादयक्परकारेण स्तवनेन स्तोतेण शुखरर्वाचकैः । सुनीनदैनिभ्र्ैः । 
मोदितं प्रसादितं मनो यस्य स मोदितमनाः । महीयस्या अतिशयेन पूज 
नीयया । मू््या स्वविग्रहेण । विमलतरकीत्या . विमरूतरया अत्यन्तनिर्मर्या । 
वक्तृश्ोतणां सकलपापहरयेत्यथः। कीर्त्या यशसा । चकारस्समुये । विलसन् 
योतमानः । युखरस विहारी स्वैरं क्रीडमानः । स्वषिष्णयं स्वस्य पिष्ण्यं स्थानं 
विकुण्ठनिर्यम् | मे ममानन्यशरणस्य । सकक्मपिं समस्तमपि । बाद्माभ्य 

न्तरशरेतयथः । निरुन्ध्या: अपाकुरु ॥ 

इति हिरण्याक्षयुद-तद्वन -यज्तबराहस्युतिबरणनं 

श्रयोक््ं वुदाकम् ॥ 

चतुदंशदशकम् ॥ 

एवं वराहावतरेण भविं हइतप्रतिष्ठायां स्वायम्भुवमनोः प्रजापारनं संक 
पेणाह-- 

समनुस्यृततावकाङ्प्रियुग्मः च मनुः पङ्जसम्भवाङ्गजन्मा । 
निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय ॥ १॥ 

समनुस्मृतेति ॥ प्जसम्भवाङ्गजन्मा सः मनुः निजमन्तरम् अन्त 

रायहीनं सुखं निनाय । पड्कजसम्भवाङ्गजन्मा शङजसम्भवस्य जहणोऽङ्गजन्मा 

पृलः। स मनुः स्वायम्भुवो मनुरत्यिथं : | मिज स्वीयम् अन्तरं चतुर्युगाणा 
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मेकसप्ततिम् , मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसक्ततिः इ्यमरसिहवचनात् । 

अन्तरायहीनम् अन्तरायाः शचारीरमानसदे विकमो तिकाः . केशाः प्रजापाखनप्रति 

वन्धकारिणः तैर्विना । सुखमिति क्रियाविरोषणम्। निनाय नीतवान् । 

अत्र देतमाह--समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग ; ते चरितं कथयन्निति |: समनुस्मृतं 

सम्यग्यमनियमादियुक्तमनुस्पतं रयविक्षेपादिराहिष्येन चिन्तितं तावकं स्वदीयमङ्ि 

युम चरणकमरद्रनरं येन सः समनुस्मृततावकाङ्घ्ियुम्मः। ते तव् श्रीनारायणस्य । 

चरितं रीखावतारादिचेष्टितानि । कथयन् कीर्तयन् । ल्दङ्मनियुगरु्यानेन ल 

च्रितकीर्वनेन च स्वस्मिन्न्तरे तस्य प्रजापारनपरतिबन्धकाः शारीरमानसाद्यश्च 

ड्केशा नं समभवनित्यथः ॥ 

अथं भगवतः कपिरावतारं व्णपिप्यन्नादौ तद्रसङ्गाय कदंमकथां 

प्स्तोति-- 

घमये खठ् तत्र॒ कर्दमाख्यो द्रहिणच्छायभवस्तदीयवाचा । 

धृतसर्गरसो निसर्मरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समाः सिषेवे ॥२॥ 

समय इति ॥ तत समये खट द्रुदिणच्छायमवः कर्दमाख्यः तदीय 

वाचा धृतसगैरसः हे भगवन् निसर्गरम्यं खामयुतं समाः सिषेवे । तल समये 

तस्मिन् स्वायम्भुवमन्वन्तरे । खस्विति त्वथ । द्रूहिणच्छायमवः ब्ह्णर्छायायाः 

उत्पन्नः, "छायायाः कदमो जज्ञे इययक्तेः । कदम इत्याख्या नाम यस्य सः कर्द 

माख्यः। करद॑मप्रजापतिस्र्थः । तदीयवाचा बऋणो नियोगात् । धृतः सगेरसः 
सृष्टिकामो येन सः धृतसर्गरसः। भगवननेशवर्यादिसम्पन्न । निसगीरम्यं निसर्गेण स्व 

भावेन रम्यं सन्चिन्तकहृदयरञ्कम् । लां श्रीनारायणम् । अयुतं दशसदस्षपरिं 

मिताः। समाः संवत्सरान् । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । सिक्रवे तपसाऽऽरराधेव्यथः ॥ 

तपश्चरतः कमस्य पुरस्तादगवान् श्रीहरिः प्रादुरासी दि्याहट--न 

गरुडोपरि कारमेषकम्रं बिलसक्केरिसरोजपाणिप्मम् । 
हसितोह्टसिताननं विभो खं वपुराविष्डुरुषे स्म कदंमाय ॥ ३॥ 
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गरुडोपरीति॥ रहे विमो लं कर्दमाय वपुः माविष्कुरुषे स्म । 
विमो सर्वव्यापिन् | वपुः स्वकीयं दिव्यमद्गरुविग्रहम् | आविष्कुरुषे सम॒ सन्द 

शितवानसि । भगवता कर्दमाय सन्दरितस्य वपुषः स्वषूपमाह--गरुडो 
परि कालमेधकम्रं॑विलसत्केछिसरोजपाणिपदमं हसितोसिताननमिति। गरुडो 
परि गरुडस्यांसदेरो । स्थितमिति रोषः । कारमेषकम्रं कारमेघवत् नूतन 

जलधरवत् कम्रं कमनीयम् । अनयोपमया मगवद्वपुषः शीघ्रमेव मक्ताभीष्टवर 
पदत्वं व्यञ्यते | विकसत् शभमानं केङिसिरोजं रीलारविन्दं यसिस्तद्विरस 
त्केङिसरोजं तादृशं पाणिपद्मं करपङ्कजं यस्य तद्विरसत्केरिसरोजपाणिपद्मम् । 

हसितेन मृदुमन्दहासेनोठसितम् उचेरसितमाननं मुखं यस्य॒तद्धसितोछसिता 

ननम् ॥ 

कर्दमप्रजापतेममवदनुग्रहपकारमाह -- 

स्तुवते पुलकाडृताय तस्मे मनुपुत्रीं दयितां नवापि पुतः 
कपिलं च सुतं स्वमेष पश्ात् खगतिश्वाप्यनुगृद्य निगेतोऽभूः ॥ ४॥ 

स्तुवत इति॥ सं स्तुवते पुरुकाद्रताय तस्मे मनुपुत्रं दयितां नव 
पुती; अपि स्वमेव कपिलं पुतं च पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगरृह्य निर्गतः 

अभूः । स्तुवते स्तुतिं कुर्वते । पुरकादृताय पुरुकेन भगवदर्शनजातप्रमोदभरा 
दुन्नेन रोमाश्चेण आदृता व्याप्तरारीराय । तस्मे कर्दमाय । मनुपुलीं मनोः 

स्वायम्भुवस्य पुत्री दुहितरं देवहूतिम् । दयितां भायाम् । नव पुती; देवहूत्यां 

नव कन्या; । स्वमेव आस्मनोंऽशभूतमेव । कपिर कपिलाख्यम्। सुतं पुत्रम् । 

पश्चादन्ते | स्वगतिं मोक्षं च। चकारावपिशब्दो च समुचये । अनुगृह्य अनु 

गरहतया दत्वा | निर्मतः प्रस्थितवान् । स्वायम्भुवो ' मनुतहयाव्ं नाम देरामधिव 

सति, स मनुः शतद्ूप्या महिष्या सुतया देवद्रत्या च सह तां दिदृक्षू रथेना 

तागत्य गुणवतीं स्वदुहितरं दभ्यं दास्यति, लवं च तस्यां नव कन्था जनं 

यिष्यसि, अहं च स्वारोन तस्यां तव पुत्रत्वेनावतरिष्यामीस्यनुगृहय तिरोहित 

इत्यथः ॥ 

? 15 
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अथ भगवदनुग्रहस्य कट्माह--- 

स मनुः श्चतरूपया मिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या 

भवदीरितिनारदोपदिष्टः समगात् कदममागतिप्रतीक्षम् ॥ ५ ॥ 

स इति। सः मनुः शतरूपया मदिप्या गुणवत्या सुतया देवहव्या 

च आगतिप्रतीक्ष कर्दमं समगात्। सः स्वायम्भुवः | ̀ शतरूपया श॒तरूपाख्यया । 

महिष्या स्वभार्यया । गुणाः ` सौन्दयसोशील्यादयोऽस्यास्सन्तीति गुणवती तया । 

सुतया पुष्या । देवहूतिरिति नाम । चकारस्समुच्ये । आगति पत्या सह 

मनोरागमनं प्रतीक्षते प्रतिपाल्यतीत्यागतिप्रतीक्षस्तम्। अपि नाम मनुरिदानीं 

ुत्या सहागच्छतीति मागे एव दत्ृष्टिमित्यथेः। कर्दमं कर्दमप्रजापतिम् । 

समगात् प्राप ननु कथं मनुना कदम एव स्वदुहितुरनुूप इति ज्ञातमिति चत्त 

लाह- -भवदीरितनारदोपदिष्टः इति । भवतेरितेन प्रेरितेन नारदेन उपदिष्टः 

देवहव्ये कर्दमवयःशीरगुणवर्णनपूर्वेकं कर्दमाय स्वासजां प्रयच्छेति मनुरुप 
दिष्ट इव्यथः ॥ 

कर्दमस्य देवह् तिपरिग्रहमाद-- 

मनुनोपहूतां च देवहूति तरुणीरतरमथाप्य कर्दमोऽसो । 
भवदचननिबेतोऽपि तस्यां दशुभरूषणया दधौ प्रसादम् ॥ ६ ॥ 

मनुनेति ॥ असो कदंमः च भवद् च॑ननिरवृतः अपि मनुना उपहतां 
तरुणीरलं देवहू तिमवाप्य दृदशुश्रषणया तस्यां प्रसादं दधौ | चकारस्त्वरथे | 

भवदर्यननित्रेतः भवदच॑नेन निवरेतस्तुष्टः | नि्त्तिधमनिरत टत्यथेः | अपिर्वि 

रोधे। मनुना स्वायम्भुवेन 1 उपहतां सपिद सक्त्य दत्ताम् | तरणी 

रं युवतिश्रष्ठाम् । रलशब्दोऽतर॒श्रष्ठवाची, शलं॑स्वजातिग्र्टे स्यात्! 

द्युतेः । अवाप्य प्राप्य । दृदशश्रूषणया दृढया अनपायिन्या शुश्रषणया शश्र 

षया । - तस्यां देवहूस्याम्। दधौ धृतवान् । तभ्यां प्रसन्नो ऽभूदिव्य्भः ॥ 

प्रसादस्य फरमाह् द्वाभ्याम्-- 
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स पुनस्त्वदुपापनप्रभा बादयिताकामकृते कृते मिमाने 
वनिताङ्लसङ्कुले नवात्मा व्यहरदेवपथेषु देवहूत्या ॥ ७॥ 

स॒ इति॥ सः पुनः दयिताकामक्रृते त्वदुपासनप्रमावात् कृते वनि 
ताकुरुसङ्कुले विमाने नवासा देवहूत्या सह देवपयेषु व्यहरत् । सः कर्दमः | 

“पुनरनन्तरम्। दयिताकामङ्रृते दयितया देवहुप्या अभ्यथितस्तदिच्छानुसरणार्थम् । 

त्वदुपासनपरमावात् त्वदुपासनस्य भवद्धजनस्य प्रमावान्माहास्म्येन । स्वयोगानु 

भावेनेत्यर्थः । कृते निमिते । वनिताकुरुसस्कुले वनितानां परिचिारिकाणां विया 
धरखीणां कठेन समूदेन सङ्कुले मिरिति । विमाने व्योमयाने । वनिताकुर 

सङ्कुको नवात्मा इति पाठे वनिताकुरसञ्कुर इति कदं मविरोषणत्वेन योजनीयम् । 

नदासा देवहूतिं प्रीणयितुं नवधा विभक्त आमा सरीरं यस्य सः। उक्तञ्च 

श्रीमद्धागवते--- "विभज्य नवधाऽऽत्ानं मानवीं सुरतोल्युकाम् । रामां निरमयन् 

रेमे वर्षपूगान् सुहूर्तवत् ॥ इति । देवपथेषु नन्दनपुप्पभद्रचेत्ररथादि 

देवोद्यानेषु | व्यहरत् क्रीडां चकार; 

श॒तवर्पमथ व्यतीत्य सोऽयं नवर कन्याः समवाप्य धन्यसूपाः | 

वनय।नसथ्ु्तोऽपि कान्ताहितकृखजननोत्सुको न्यवात्सीत् ॥ ८ ॥ 

शतवर्षमिति | सः अयं शतवष व्यती्य धन्यरूपः नव कन्याः 

समवाप्य अथ वनयानसमु्तः अपि कान्ताहितङ्त् वजननोत्युकः न्यवात्सीत् 

सः अयं कर्दमप्रजापरतिः। शतवभ वत्सराणां शतम्। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 

व्यतीत्य अतिक्रम्य । = धन्यं रभ्यं हूपमाकृतियासां ता धन्यरूपाः । = अङ्गतङ्ग 

विन्याससोष्टवशारिन्यः सामुद्रिकारासोक्तसमस्तशुभरक्षणवणसोष्ठवादि सम्पन्नाश्वेत्य 

ः। कन्याः दुहितृः। समवाप्य टन्ध्वा । अथ अनन्तरम् । वनयानसमुचयतः 

वनयाने तपसे बनं गन्तुं समुचतः उथक्तः। कान्ताया वनं गन्तुमुद्यतमासनिं 

दष्टा विषण्णाया देवहप्या हितं दुहिवरवरपमदानपुलोत्पादनादिकमिष्ं करोतीति 

कान्तादितङ्कत्। त्जननोत्युकः खज्नने तव देवहूध्यामवतारे उत्सुकः ओ 

कयवान् | न्थवात्सीत् सलजञननं परतिपारुयत्तवततेतयथेः ॥ 
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अथ कपिरावतारमाह-- ४ 

निजमर्तगिरा मवन्निपेवानिरवायामथ देव देवहूत्याम् । 

कृपिरस्त्वमजायथा जनानां प्रथविष्यन् परमात्मतविचाम् ॥ ९ ॥ 

निजम्तैगिरेति ॥ दे देव अथ ववं देवहू्यां कपिलः अजायथाः । , 

देव प्रकाशमान । कपिः कपिरुनामा। जनायाः अभेतीर्णोऽसि । देवं 

हस्या मगवदबतारयोम्यतामाह निजमतृंगिरा भवतिषवानिरतायामिति । निज 

मर्वगिरा स्वमवुपदेरोन । भवन्निषेवानिरतायां भवन्निषेवायां तदाराधने निरतायां 

तत्रायाम्। भगवतः. कपिरावतारस्य फलमाह --जनानां परमासतत्त्वविदयं 

प्रथयिप्यननिति। जनामां रोकानाम्। परमासतत्त्वविदयां परमासनः पुरुषापरनान्नः 

तत्त्वानां ्रकृत्यादिचतुविंतितत्वानां च विदां सानम् प्रथयिप्यन् आचायपर 

म्परया प्रकाशयितुमुचत इत्यथः ॥ 

अथ प्रकरणमुपसहरन् भगवन्तं प्राभयते-- 

वनमेयुषि कदम प्रसन्ने मतसर्वस्वयुपादि शन् जनन्यै 
कपिलात्मक वायुभन्दिरेश त्वरितं खं पयिादि मां गदोषात् ॥ १०॥ 

वनमिति ॥ दे कपिखसमक वायुमन्दिरेश कदम प्रसन्ने वनमेयुषि 
जनन्यै मतसवेस्वमुपादिशन् तवं तरितं मां गदौघात् परिपाहि! कपिला 
कपिररूप । वायुमन्दिरेश श्रीगुरुवायुपुरनाथ । प्रसन्ने स्वदुहितु्मरीच्यादिभ्यो 

ब्रह्मपुत्रेभ्यो दत्वा कृताथेतां प्राप्य सन्तुष्टचेतञि सीत्य; । वनं तपोवनम् । 

एयुषि गतवति । जनन्ये माते देदहश्चै। मतसर्वस्वं मतस्य स्वसिद्धाम्तस्य 

सव्वं सर्वाण्यप्यङ्गानीरयर्थः । उपादिरान् उप समीपे स्थिता आदिशन् 
ग्राहयन् । त्वरितम् अतिशीघ्रम् । मामनन्यशरणम् | गदौधात् गदानामाभ्यन्त 
राणां बह्यानां च ओघात् समूहात् } परिपाहि लायस्व ॥ 

इति कपिरोपाख्यानं 

चतुद शदश्षकम् ॥ 



पश्चदशदशकम् ॥ 

अथ मतसर्वंस्वमुपादिचनित्यनेनोक्तमुपदेशभकारमाद- 

मतिरिह गुणसक्ता बन्धटृत्तेष्वसक्ता 
त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिम् । 

महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या 
कपिलतनुरिति त्वं देवहव्ये न्यगादी; ॥ १ ॥ 

मतिरिति ॥ इति कपिरुतनुः तं देवहूये न्यगोदीः | इति अनेन 

प्रकारेण । कपिरुतनुः कपिलरूपेणावती्ण; । देवहव्ये स्वमतरे। न्यगादी; 

उपदिष्टवानसि । उपदेशपकारमाह-मतिरिदेत्यादिना। इह गुणसक्ता मतिः बन्ध 

कृत् । इह विषु ठोकेषु । गुणसक्ता गुणाः सक्चन्दनवनितादयः तेषु सक्ता 

आसक्ता मतिर्बुद्धिः । बन्धङ्कृत् पुरुषस्य संसारहेतुः । ननु किमिह बन्धमोक्ष 
कारणमिति चेत्तत्राह-- तेषु असक्ता चेत् अमृतछ्त् इति। तेषु गुणेषु । सक्ता न 

भवतीत्यसक्ता । तुर्विरोषे । विरोषमाह--अगृतकरदि ति | अमृतं मोक्षं करो तीत्यमृत 

कृत् । ननु कथं संसारहेतुमूता सक्तिनिवतंपितुं शक्यत इति वेत्तत्राह-- 

भक्तियोगः तु सक्तिमुपरुन्धे इति । तुरवधारणे । सक्तिं गुणसक्तिम् । उपरन्धे 

प्रतिबध्ाति | ननु मक्तिः केनोपायेन साध्येत्यत आह-अत्र महदनुगमरुभ्या 

भक्तिः एव साध्या इति । अत्र लोके । महदनुगमरभ्या महतां भागवतानामनुगमेन 
खुश्रषादिना रम्या प्राप्या । एवकारेणान्येषां व्ववच्छेदः । साध्या साधयितुं 
सम्पादयितुं योग्या । सुु्चुभिरिति रोषः ॥ 

एवं भक्तियोगस्य बन्धमोक्षहैतुतामुखच्युपायश्चोपपाद्य अनन्तरं प्रकृतिपुरुष 
विवेकस्यापवगंहेतुतामाद- 

परकृतिमहदहङ्ाराश्च मात्रा भूता- 
न्यपि हृदपि दज्ञाक्षी पूरुषः पश्चतिंशः । 
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इति विदितधिभागो मुच्यतेऽसौ प्रकृत्या 

कपिलतनुरिति त्वं देवहृत्ये न्यगादी; ॥ २॥ 

प्रकृतीति ॥ कपिर्तनुरिव्यादि पूववत्। एवमुतरत्रापि द्रष्टव्यम्| 

इति विदितविमागः असौ प्रत्या मुच्यते । इति अनेन प्रकारेण । विदिताः 

्ञताः विभागाः प्रकृत्यादीनां विदोषरूपाणि येन सः विदितविभागः । श्ृत्या 

` दीनां विदोषरूपेणाधिगमात्. पुरुष रकरत्यादिभिन्नत्वेनाधिगच्छनिव्यथः। असो 

मुमुक्षुः । प्रकृत्या मायया । तत्कायमूतशचरीरादिबन्धरिति यावत् | मुच्यते व्यज्यते । 

इतीव्यनेनोक्तं विभागपकारमाह--रकृतिमहददङ्काराः च मात्राः च भूतानि जपि 

हृत् अपि दशाक्षी पञ्चविंशः पूरुषः इति । प्रकृतिमूरपरकृतिः, मूलकारणत्वात् । 

या प्रधानमव्यक्तमविया मायेदयादि भिरशाग्देन्यवहियते । महत् महत्त्वं मूरप्रकृतेः 

कार्यम्| अहङ्कारा महत्त्त्वादुत्न्नाः सात्तिकराजसतामसाः । प्रकृतिः महत् 

अहङ्काराश्चेति प्रकृतिमहदहङ्कराः। मात्रास्तामसाहङ्कारकार्याणि शब्दस्पशेरूपरस 

गन्धाख्यानि पश्चतन्मात्राणि। भूतानि परथिव्यप्तनोवास्वाकाररूपाणि पञ्चमूत 

पदवाच्यानि। हत् मनः। दश्चानामक्षाणामिन्धियाणां समाहारो दश्क्षी] घ्राण 

रसनचक्चुस्त्वक्छोत्राख्यानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि वाक्याणिपादपायुपस्थाख्यानि पश्च 

कर्मन्द्रियाणि चेति दशोन्दरियाणीतखथः। प्रकृतिर्भहदहङ्काराविति बीणि, पञ्च 

तन्मालाणि, पश्च भूतानि,. मन इत्येकं दशेन्द्रियाणि चेति चतुर्विशतिस्तत्वानि । 

पूरुषः पुरूषः। स च जीवेश्वरमेदात् द्विधेति ध्येयम्] अपिश्म्दौ चकारौ च 

समुचये ॥ 

ननु शरीरादि बन्धस्य वास्तवत्वे कथे जीवस्य तस्मान्मोक्षः स्यादिव्यााङ्गय 

तस्याऽविचाविंरमितत्वेन ज्ञाननिषृत्तितमाद-- 

प्रकृतिगतगुणोघेनाज्यते पूरुषोऽयं 
यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् । 

मदनुभजनतत्वारोचनेः साऽप्यपेयात् 
कपिलतनुरिति तं देबहूत्ये न्यगादी ॥ ३॥ 



द्श्षकम्-१५ कपिलखोपास्यानम्. । ११९ 

प्रकृतिगतगुणोषैरिति ॥ अयं पूरुषः प्रकृतिगतगुणोधेः न आज्यते । 

अयमनुपदमुक्तः। पूरुषः पुरुषः । प्रकृतिगतगुणोधैः । अत्र परकृतिशन्धेन प्रकृति 
कायमूतचतु्विंशतितत्वमयानि जरायुजाण्डजस्वेदजो द्विनखूपाणि चतुर्विधानि 
दारीराण्युच्यन्ते। तद्वौर्मणोषेर्मुणसश्चयेः कव्रैवमोक्तृत्वादिभिः। न ग्यते 

नौपरज्यते । शरीरस्थोऽप्ययं जीवः . परमार्थतः शरीरधर्मैः कर्वत्वमोक्तृत्वजनन 

मरणादिभिनं रिप्यत इत्यथः । ननु यदि प्रकृतिगुणकेपो जीवस्य नास्ति, तर्हि 

संसाराभावप्रसङ्ग इत्यत आह--यदि तु तस्यां. सजति तदृगुणाः तं भजेरन् 
इति। पूरुष इत्यताप्यनुवर्ते। तस्यां प्रकृतो । शरीरादिष्विति यावत् ! 
सजति अहम्ममेत्यभिमन्यते। तद्गुणाः प्रकृतिगुणाः । तं पुरुषम्। भजेरन् 

जननमरणादिदुःखमनुमावयन्तीव्यथः । यथा शद्धस्फरिकस्य रोहितस्फटिकसमव 
धाने ठो हित्यामवेऽपि रौहिव्यप्रतीतिः, तद्वत् प्रकृतिगुणकेपाभावेऽपि पुरुषस्य 

परकृतिसङ्घात्तद्गुणवत्ताप्तीत्या संसारितवोपपत्तिरिति भावः। ननु प्रकृतिरपि कथ 
मपगमिष्यतीति चेत्तव्ाद--सा अपि .मदनुमजनतत्वारोचनैः अपेयादिति। 
सा प्रकृतिः । मदनुमजनतत््वारोचनैः ममेश्वरस्य अनुभजनं प्रणिधानं तत्त्वालो 

चनानि तत्वस्य सद्रस्त॒नः । पुरुषस्येति यावत्। आलोचनानि श्रवणमनन 

निदिध्यासनानि। तजन्यमहमस्मि पुरुष इत्यनुभवासमकं ज्ञोन मिवय्थः । अपेयात् 

अपगमिष्यति ॥ | 

अथ मदनुभजनतच््वालोचनैरि्यतोक्तस्येश्वरपणिधानस्यष्टाङ्गत्माह- 

विमलमतिरूपात्तेरासनादेमदङ्ग 
गरुडसमधिरूदं दिच्यभूषायुधाङ्म् । 

रुचितुटिततमारं शीलयेतायुवेलं 

कपिलतनुरिति स्वं देवहूत्ये न्यगादीः ॥ ४ ॥ 

विमलमतिरिति ॥ विमर्मतिः उपाततैः आसनायेः अनुवेलं मदद्गं 

शीर्येत । विमला ब्रहमचर्ादिर्ूयैमेि्यस्नाना दिर नियमैश्च निर्मला मति्ुद्धिः 

यस्य सः व्रिमरमतिः। उक्तशवैतत्-- श्रहमवर्यदढतादि भिर्यमरा्वादिनियमेश्च 
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पाविता इति । उपात्तः स्वीकृते: अभ्यसनेन वीकृतेरित्यथेः ! आसनाय 

आसनप्राणायामभस्याहरिः । उपरक्षित इति रोषः। अनुकं सवदा । मदग 

ममाङ्गं विग्रहम् । शीर्येत धारणां ध्यानं समार्पि च शीख्येतेत्यथेः । ननु जग 

मयस्य भवतः कीदशमङ्गं॑श्ीरयेयमित्यत आह--गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायु 

धाङ्क रुचितुङ्तितमारुमिति । गर्डसमधिषूढं गरुडोपरि स्थितम् । इडिव्या प्रा 

कृताः सूषा: किरीटकटक्ायामरणानि आयुधानि सुदशेनादीन्येवाङ्कशचिहं॑ यस्य 

तदिव्यमूषायुधाह्कम्। रुच्या कान्तया तुरितिस्सदृशीकृतः तमारस्तापिन्खृक्ष 

येन तत् रुचितुर्दितमारम् ॥ 1 

सम्प्रति ज्ञानयोगादष्टाङ्गयोगाच्च भक्तियोगस्य सुगमतामाह-- 

मम गुणगणलीलाकर्णनै; कीर्तनाचे- 
मयि सुरसरिदोधप्रख्यचित्तानुवृत्तिः । 

मवति परमभक्ति; सा हि मृत्योषिनेत्री 
कपिलतनुरिति त्वं देवहृत्ये न्यगादीः ॥ ५ ॥ 

ममेति ॥ मम गुणर्गणलीराकर्णनैः कीर्दनायैः मयि परममक्ति; मवति । 

मम श्रीनारायणस्य । गुणगणरीराकर्णनैः गुणानां मक्तवात्सल्यादीनां गणस्समूहः 
लीरा रीरावतारादिचरित्राणि तेषामाकर्णनेः श्रवणे; । कीतेनं कथाप्रसङ्कः 

आदं येषां तैः कीर्तनायेः । आद्यपदेन स्मरणादि गृद्यते । कथाश्रवणकथाप्रसङ्ग 

स्मरणनमस्काराचनवन्दनदास्यसस्यासनिवेदनखूपया नवरक्षणया साधन्भक््य 

त्यर्थः । परमभक्ति; परमा उच्कृष्टा भक्तिः साध्यभक्तेः । भवति जायते । 

साध्यभक्तेः स्वरूपमाह--सुरसरिदोषप्रस्यचित्तानुवृततिः इति । सुरसरिदोघप्रख्या 

गङ्गाप्रवाहवद विच्छिन्ना । चित्तानुदृततिः प्रेमासिका मनोवृत्तिः सा हि मृत्योः 

विजेली । सा साध्यभक्तिः। हिरवधारणे । मृघ्योः संसारस्य । विजेती विशेषेण 

अनायासेनैव समूलोन्मूरनकारिणीयर्थः ॥ 

अथ भक्तिदा्व्यरथं केवलपापकर्मणा नरकपातप्रकारमाह-- 
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अहह बहुरहिसासश्चिताथः कट्म्बं 
प्रतिदिनमनुपुष्णंस्रीजितो बारी । 

विक्च॑ति हि गृहसक्तो यातनां मय्यभक्त 

कपिरुतनुरिति त्वं देवहूत्ये न्यगादीः ॥ ६ ॥ 

अहहेति ॥ मयि अभक्तः हि गृदसक्तः यातनां विशति अहह । 
मयि ईश्वरे । भक्तो न भवतीत्यभक्तः। दिस्तवर्थो विरोषे। विरोषमाह-- 

गृहसक्तो यातनां विद्यतीति। गृहसक्तः गृहेषु दारादिषु सक्तः आसक्तः । 
अत्र गृहपदं पुत्रादीनामप्युपरक्षणम्। यातनां रोरवादिनरकम् । विदति 

प्रविश्यति । जीवित।वसाने यमश्चासनात् पाशहस्ता यमकिङ्करा आगत्य तस्य 

देहाल्माणान् यातनाशरीरं नीत्वा पारोन गले बध्वाऽऽ्कृष्य विभिद्ाभ्यां वा मुहः 
नवनवतिसहश्षयोजनदूरे स्थितं यमसदनं नीत्वा स्वकमेतारतम्येन तामिस्रादिषु 

नरकेषु पातयन्तीत्य्थः । अहहेति खेदे । ननु केवल गृहसक्त्या कथं नरकपातः 

स्यात्, नरकस्य पापफ़रत्वात् , गृहसक्तेः पापकमंत्वामावाचेत्यत आह- -बहुरु्हिंसा 
स्चितर्थः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन्निति। बहुरु्हिसास्चितार्थैः बहुलामिर्नाना 

विधाभिः हिसाभिः प्राणिषीडनप्राणिवधचौर्यासत्यादिभिः सश्चितेराजिनैरयर्धनधान्या 
दिमिः। कुटुम्बं पत्रदारादीन्। दिने दिने प्रतिदिनम् | अनुपुष्णन् पुनः पुनः 

पुष्णन् । कुटुम्बपोषणे हेतुमाह-- स्ीजितः बारुखान्टी इति। स्ीजितः लिया 

भार्यया जितः स्वाधीनीङृतः। बारुकान्टी बाककानां खकनैकनिरतः । मय्यभक्त 

कुटम्बपोषणार्ं हिसादीनि नानाविधानि पापकर्माणि कुर्वाणस्तत्फलानि भोक्तु 
 रौरवादीन् नरकभेदान् विति, मद्धक्तशचे्न तथा यातनां विशतीथेः ॥ 

सम्प्रति गर्भस्थस्य अन्तोविवेकोदये सत्यपि तस्य॒ निष्फरुत्वमाह-- 

युवतिजटरखिम्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे 

प्रतवगरितबोधः पीडयोष्टङ््य वाच्यम् । 

पुनरपि बत अुद्यत्येव तारुण्यकाले 

कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्ये न्यगादीः ॥ ७ ॥ 
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युबतिजठरेति ॥ युवतिजटरसिन्नः अकाण्डे जातोधः अपि पीडया 

बाल्यमुहङ्कय पुनरपि तारुण्यकाङे मुह्यति एव बत । युवतिजटरखिन्नः युवस्या 

मातुर्जठरे गर्भाशये लिनः, कटरम्टल्वणक्षारतीक्ष्णोष्णरुक्मातृभुक्तैः इमिमिरमधुने 

श्वातीवोपद्रतः। अकाण्डे दुःखप्रतीकारकरणसामर्थ्यरहिते काले! जातः गभं 

स्थस्य सप्तमे मासि देवाष्छन्ो बोधो जन्मश्चतसच्चितकमंसश्चयस्मृतियस्य स. जति 

बोधः । अपिर्विरोधे । जन्तुरिति रोषः । पीडया इष्टानिष्टपापतिपरिहारासामथ्यं 

सज्ञातेन दुःखेन सहितः । बाल्यं शेशवम् । उद्व॑ अतिक्रम्य । पुनरपि 
यथा पूर्वसिमन् जन्मनि तयचहापीव्यथः। . तारुण्यकाले योवनकाटे । सुद्यति, 

कामक्रोधादिपराधीनतया काम्य निषिद्धमपि कमं समाचरन् पू्वैवत्तमो विदत 

त्यर्थः । एवकारोऽयोगन्यवच्छेदाथः ।. बतेति खेदे । ननु कथं जातबोधस्य 
जन्तोः कामक्रोधादिपराधीनतेत्यत आह- -प्रसंवगङितिबोधः इति । प्रसवे सूति 

मारुतनोदनेन योनियन्त्रनिष्पीडनेन च गर्तो नष्टो बोधो जन्मश्चतसश्चित 

कमसश्चयस्मृतियस्य सः ॥ 

नन्वधमं कारिणो गृहस्थस्य नरकप्रापतिसम्भकेऽपि धार्मिकस्य गृहस्थस्य तथा 
नरकपाप्त्यमावान्न दोष इत्याशङ्का. परिहत पुनरावृत्तिसम्भवाताददो गार्हस्थ्यस्य 
स्वगप्रापकत्वेऽप्यनादेयतामाह-- 

पितृसुरगणयाजी धामिको यो गृहस्थः 
स च निपतति कले दक्षिणाभ्योपगामी । 

मयि निहितमकामे कम तूदक्यथाये 
कपिलतनुरिति स्वं देबहूर्यं न्यगादीः ` 1 <` ॥ 

पितसुरगणयाजीति | यः पितृसुरगणयाजी धार्मिकः गृहस्थः सः च 
दक्षिणाध्वोपगामी काले निपतति। * पितृन्. सुरगणान् देवसमूहांश्च यष्टुं शीख्म 
स्यास्तीति पितृुरगणयार्ज। फलकामनया याग।दि विहितकर्मकृदिव्यर्थः। मद्रि 
मुखतयेति भावः| धार्मिकः निषिद्धकर्मपरि्यागेन विहितकर्मानष्ठाता । गृहस्थः 

गृहमेधी । चकारोऽप्यये । दक्षिणाध्वोपगामी दकिणाध्वा धूमादिमामंः 
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तद्रामी तद्रमन्ीलः ।' काटे पुण्यक्षये सति । निपतति पुनरावतत 

इत्यर्थः । धूमादिमार्गगमनेपकारशयेव्थम्- -केवरुकाम्यकर्मकृत् जीवः पारन्धा 
वसाने चक्षरादीन्दरियद्वारां सृक्ष्मशषरीरेण सह॒ निगच्छति! तं चं धूमा 

मिमानिदेवता रन्यमिमानिदेवताहस्ते प्रयच्छति । सा च कृष्णपक्षामिनौनिदेव 

-तायै, सा च दक्षिणायनषण्मासामिमानिन्ये, सा च पितृलोकमर्गिणाकारो चन्दर 
मसं सन्निधापयति | तत्र यावत् सुङ्ृतावसानं स्वगेमनुमूय भूमौ पतिष्यन् प्रथमे 
माकाञ्चमामे पतित्वा ततो वयुधूमाभ्नमेषदृष्िकरमे णो षधीषु पतति । अभ्रं जलं 
विभर्ति वर्षति मेष इति मेदः । ओषधीभ्यः पुरुषभुक्तेभ्यो रसादिक्रमेण रेतो 

मूत्वा सिया गर्माश्चयं प्रविद्य शरीरी भवति । यदि पुण्यदोषः, तहि राह्म 

णादियोनौ, यदि पापरोषः, तर्हिं चण्डासदियोनो . जायत इति भेदः । ननु 
कि कुर्वननुत्रायणमार्भेण यातीत्यत आह--मयि निदितमकामं कमं॑तु उदक्च 

थार्थमिति। मयीश्वरे । निहितमर्ितम्। अकामं काम्यकर्मनिषिद्धकर्मव्यतिरि 
क्तम् । कर्म नित्यनेमिततिकमायधचित्तोपवासादिरूपम् । उदक्यथार्थम् अर्चि 

रादिगतिप्रापकमिस्य्थः । सर्वत्र कपिलतनुरित्यायत्तः सर्वेषामपि शोकानां 

स्तोतत्वसिद्धये, , अन्यथा भगवद्राक्यमात्रस्य स्तोललामावात् ।. प्रकरणस्य 

स्तोतरूपतवेऽपि प्रतिश्ोकं स्तोलत्वं न सिद्धेदिति द्रष्टव्यम् । तनु मास्तु 
परतिश्छोक स्तोत्रलमिति चेन्न, शस्तोजश्वैतत् सहसोत्तरमधिकतरम् ॥ इतिं ̀ वक्ष्य 
माणत्वात् ॥ 

अथ भगवतः कपिराचायेस्योपदेदाप्रकारमुपवरण्यानन्तरं भगवत्मयाणं देव 

हत्या मोक्षपा्िश्चाह- 

इति सुषिदितवेचां देव हे देवहूति 

दृतसुतिमयुयृह्य त्वं गतो योगिसह्ैः । ` 

विमरलमतिरथासौ भक्तियोगेन युक्ता 

त्वमपि जनहिताथं वतसे प्रागुदीच्याम् ॥ ९॥ 

इतीति ॥ दै देव लम् इति खुविदितवेचां ृतनुतिं देवहतिमनुगरृह्य 

यो गिसङ्खैः गतः । देव प्रकाशमान । इति अनेन प्रकरेण । सुष्टु विदितं ज्ञातं 
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वेय ॒ज्रह्म तसाप्टुपायश्च यया तां सुविदितवेद्याम् । कृता नुतिः स्तुतिर्यया 

तां कृतनतिम् । योगिसङ्वरयो गिनामृषीणां सङ्धैः समूहैः । सहेति शेषः। गतः 

प्रययो । अथ विमरुमतिः असौ भक्तियोगेन मुक्ता । अथ भगवद्रमनानन्तरम् । 

विमला ज्ञानमदीपोदयेनाज्ञानतिमिरनिकृत्त्या निमा मतिरन्तःकरणं यस्याः सा 

विमङमतिः। असौ देवहतिः । भक्तियोगेन भक्तयाख्येन योगेन मोक्षोपायेन 

मुक्ता मोक्षं गता । त्वमपि जनहितार्थं प्रागुदीच्यां वतेसे। स्वं कपिरुमूतिः 

जनहिता्भं॒तैरोक्यरक्षाये। प्रागुदीच्यां दिरि॥ 

एवं कपिरोपाख्यानेन भक्तियोगस्य सर्वोरकषेमुपपादयानन्तरं भक्रि प्राथं 

यते-- 

परम किरु बहूक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्ति 

सकठमयविनेतीं सवकामोपनेतरीम् । 
वदसि खलु ददं त्वं तद्विधूयामयान् मे 

गुरुपवनपुरेश्च त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम् ॥ १० ॥ 

परमेति ॥ परम बहक्त्या किमु । लवं त्व्मदाम्भोजभक्ति सकरमय 

विनेली सवेकामोपनेत्रीं ददं वदसि खट । तत् ह गुरुपवनपुरेश मे आमयान् विधूय 

त्वयि भक्तिम् उपाधस्स्वं । परम सर्वोक्कृष्ट । अनेन सम्बोधनेन भवदुक्तेः सर्वेभ्योऽ 

पि प्रामाण्यं सूचितम्। बहूक्त्या बहुविधेन भाषितेन । अथवा बहूनामृषौणामु 

क्त्या वचनेन । किमु कि प्रयोजनम् । म किञ्चित् प्रयोजनमिस्यथेः । तत्यदाम्भोज 

भक्तिं त्वत्पदाम्भोजयोस्त्वत्पादारविन्दयोभेक्तिम् । सकलभयचिनेत्रीं सकलानां 
सर्वेषां भयानाम् । संसारदःखस्यापीत्यथः । विनेत्रीं समूलोन्मूरनकर्वीम्। कञ्चः 

स्वकामोपनेत्रीं सर्वेषामेहिकानां पारलिकाणाञ्च कामानाममिलाषाणामुपनेतीं 

पूरयित्रीम् | हृदं निश्चितम् । एतत् क्रियाविरोषणम्। वदसि कथयसि । 

खल्िति प्रसिद्धो । तत् तस्मात् । सकरमयनिध्तकलत्वात् सर्वामिराषपूरकलवा 

चेरय्भः। गुरुपवनपुरेश गुरुवायुपुरनाथ । मे ममानन्यश्षरणस्य । आमयोधान् 

आमयानां बष्यानामाभ्यन्तराणां च ओघान् सञ्चयान् । विधूय दृरौङृत्य । अन्यर्था 
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हं तवद्धजनं कतुमतमथः स्यामिति भावः ।. त्वयि श्रीनारायणे । भक्ति प्रेम 

रक्षणाम् । उपाधत्स् सङ्क्रामय ॥ 

इति कपिोपारूबानं पञ्चदधादषकम् ॥ 

इति श्रीनारायणीयस्तोचव्याख्यायां बालबोधिन्यां 

तृतीयस्कन्धपर्च्छिदः ॥ 

आदितः शोकर्सस्या १५८ 



र, ग। ४ / 

चतुर्थस्कन्धपरिच्छेदः 
पोडशदनशकम् । 

अथ मगवतो नरनारायणावतारप्रस्तावाय दष्षप्रजापतेविवादहादि कमाद- 

दक्षो पिरिश्चतनयोऽथ मनोस्तन्जां , 
रन्भ्वा प्रघरतिमिह षोडश चाप कन्याः । 

ध्म त्रयोदक् ददौ पितुं स्वधा 
स्वाहां हविथजि सतीं ` गिरिशे त्वदंशे ॥ १॥ 

दक्ष इति ॥ अथ विरिश्चतनयः दक्षः मनोः तनूजां प्रसूति रुन्ध्वा 

इह षोडश कन्याः आपं च । अथराब्दः कथारम्मे । विरिञ्तनयो विरिशचस्य 

ब्रह्मणस्तनयः पुलः। दक्षः तन्नामां प्रजापतिः । मनोः स्वायम्भुवस्य । तनूजां 

पुलीम् । प्रसूतिरिति नाम। कूढ्ध्वा परिणीय। इह प्रसूत्याम् । कन्याः 

दुहितृः। अप रब्धवान् । चकार उक्तसमुये। वाक्यारङ्करे वा । र्मे 
तयोदश पितृषु स्वधां हविभुजि स्वाहां तदंशो गिरिरो सतीं च ददौ । धर्मे 
धमेदेवे । तयोदश । कन्या हइत्यनुषज्यते। पितृषु स्वधां तदाख्यां पुत्रम् । 
ह विजि अग्नौ । स्वाहां स्वाहामिधानां कन्याम् । लदंरो ततैव मूत्य॑न्तरे। गिरिदो 

शिवे । सतीं तन्नामधेयां दुदितरम्। ददौ धर्मदेवादिभ्यो दत्तवानित्यथैः ॥ 

सम्प्रति भगवतो नरनारायणावतारमाह-- 

मूतिहि षर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं 
नारायणं नरसख महितानुभावम् । 

यज्ञन्मनि प्रधुदिताः कृततूययोषाः 
पृष्पोत्करान्. प्रवष्षुनुनुवुः सुरोषा; ॥ २॥ 

भूतिरिति॥ धर्मगृहिणी मूर्तिः हि महितानुभावं भवन्तं नरसखं 
नारायणं सुषुवे । धरमेगृहिणी घर्मस्य धर्मदेवस्य गृहिणी पती । मूर्तिरिति 
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नाम । दिस्त्र्थो विरोषे। विदोषमाह---भवन्तं सुषुव. इति,। महितः पूजितः 
अनुभावस्तेजो यस्य तं महितानुभावम्। भवन्तं भवन्तमेव । नरस्य सखा नर 
सखस्ताददयम्। मवदंरभूतो. महानुमवरौ नरनारायणावियर्थः.। सुषुवे जनया 
मास । यजन्मनि सुरोषाः, प्रमुदिताः  कृततूयघोषाः पुष्योत्करान् प्रवदृषुः 

नुनुवुः! यज्नन्भनि ययोर्मरनारायणयोर्ज॑न्मनि जननसमये । सुरौधा देवसमूहाः। 
प्रमुदिताः प्रकर्षेण मुदिताः सन्तुष्टाः । अत एव कृतस्तूयधोषों `मङ्गर्वायधोषो 

यस्ते ृततुर्यघोषाः । पूष्योत्करान् श्रेष्ठानि देवतरकुुमानि। प्रववुः प्रकर्षेण 
ववृषुः । नुनुवुस्तुष्टुवुः । चकारोऽलाध्याहतेन्यः ॥ | 

एवं. नरनारायणावतारमुक्ला सम्प्रति . तस्य प्रयोजनमाह -- .. 

दैत्य सहस्रकवबच कवचैः परीतं . 
साहस्चवत्सरतपस्समराभिलब्येः, । 

पर्यायनिर्भिततपस्समरो भवन्तो 
क्ि्ेककङ्कटम्रं न्यहतां सलीलम्. ` ॥३॥ 

देत्यमिति ॥ भवन्तो साहस्तवस्सरतपस्समरामिरन्यैः ` कवचैः परीतं 

सहसकवच ` दैत्यं पर्यायनिर्मिततपस्समरौ गिष्टेककङ्कटेम् असुं सरीरं न्यहताम् । 
भवन्तौ श्रीनरनारायणौ । साहस्वस्सरतपस्समरामिलव्येः साहस्रवत्सरतपस्समराभ्यां 

सहस्लवत्सरं चीर्णेन तपसा तावत्कां कृतेन युद्धेन चाभिर्ब्यैः ठेचेः। ` कवचैः 
सहस्सस्येवममिः। परीतं सन्नद्धश्चरीरम् ।: अत एवं नान्ना सहसरकवचम् । दैत्यम् 
अघुरम् ¦ प्ययिण एकर्सिमस्तपश्चरत्यन्यो युध्यतीति क्रमेण , निर्मितो कृतो तपश्च 

समरो युद्धश्वेति तपस्समरौ माभ्यां तौ पर्यायनिमिततपृस्समरौ । शिष्टोऽवशिष्टः एकः 

कङ्कटः कवचो यस्य तं रिषटेककङ्कटम् । कृत्वेति शेषः । अमुं सहसरकवचम् । 
रीरुया सह वर्द॑त इति सलीलम् । .करियाविरोषणसेततत्। अनायासेनेत्यथेः । 
न्यहतामवपिष्टाम् ॥ 

इत्थं भावतो नरनारायणवितारस्य सहलकवचवधरूपमेकं प्रयोजनममि 

धायनन्तरं -भयोजनान्तरमप्याह-- 
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अन्वाचरन्नुपदिशश्नपि मोक्षमं 
त्वं भ्रातमान् बदरिकश्रममभ्यवात्सीः | 

शक्रोऽथ ते क्षमतपोषलनिस्सदात्मा 
 दिव्याङ्खनापखिवृतं प्रजिघाय मारम् ॥ ४ ॥ 

अन्वाचरन्निति ॥ अथ तवं आतृमान् मोक्षधर्मम् अन्वाचरन् उपदि 

शन् बद रिकाश्रममध्यवात्सीः। अथ सहस्लकवचवधानन्तरम् । तवं श्रीनारायणः। 

आतृमान् राता नरेण सहितः । मेोक्षधर्म॑निवृतिरक्षणं धर्मम् । अन्वाचरन् लो 

कान् ग्राहयितुं स्वयमाचरन् । उपदिद्ान् । मुसुष्षुभ्यो नारदादिभ्य इति हषः 

बदरिकाश्रम इति दिमाख्ये प्रसिद्धो देशविदोषस्तम् । अध्यवात्वीरधिवससि स्म। 

एवं नरनारायणाबतारपभयोजनमुपवर्ण्यानन्तर मिन्द्र तपस्यन्ञयमृषिः स्वपदमपहु 
मुयत इति मत्वा श्रीनारायणमुनेस्तपोविघं कतैमारन्यवानित्याह--अथ शक्रः 
ते शमतपोवरनिस्सहात्मा मारं दिन्याङ्गनापरिवतं प्रजिघाय इति । अथ अनन्तरम् । 
शक्रः देवेन्द्रः । ते तव नरसखस्य श्रीनारायणस्य। चछमेनेन्दरियनिग्रहेण तपो 
लेम॒च निस्सहः इ्यायुक्तः आतमा मनो यस्य सः शमतपोबलनिस्सहात्मा । 
मारं कामदेवम् । दिव्याङ्गनापरिढृतं दिम्याङ्गनामिः स्वर्गीभिः परिवृतमायृतम्। 

प्रजिधाय प्रेषयामास । अयं तपसा स्वगं जिघृक्षतीति शङ्कया तपोनाशचाय मनोभवं 
सुरसुन्दरीभिः सह प्रेषितवानित्यथंः ॥ 

दाक्रमेषितस्य कामस्य प्रवृत्तिमाह-- 

कामो बसन्तमलयानिलबन्पुक्ञालीं 
कान्ताकटाक्षविशिखेषिकसद्धिरासैः । 

विध्यन् बु्हरकम्पुदीकष्य च त्वां 
भीरस्त्वयाऽथ जगदे मृदुहासमाजा ॥ ५॥ 

काम इति ॥ कामः वसन्तमल्यानिख्बन्धुशाठी विकसद्रिरासै; कान्ता 
कटाक्षविशिसैः मुहुर्यहुः विध्यन् च अकम्पं तवामुदीक्ष्य भीरः) कामो मनोभवः । 
वसन्तमख्यानिरबन्धुशाटी वसन्तमलर्यानिराभ्यामेव बन्धुशाी बन्धुसमन्वितः। 
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वर्यानिरो मर्यपवतोदागच्छन् मारुतः । विकसन्तः -जभिन्पक्ता ‡ विलासाः 
भूचापलदयो येषु तेर्विकसद्विरसेः। विशिखानां कङ्कप्त्रस्थानीयेरिति भावः। 
कान्ताकराक्षविरिसेः कान्तानां दिव्याङ्गनानां कटाक्षा अपाङ्गवश॑नान्येव विशिखा 
अल्लाणि तैः। मुहुः पुनः पुनः । विध्यन् प्रहरन् । चकारोऽप्यर्भकः । 
अकम्पं समाधेरचरचित्तम्। तां नरसखं श्रीनारायणम्" । उदीक्ष्य दृष्ट्रा | 
भीरः भीतः । अभवदिति रोषः । भीतं मनोभवं इष्टवतो भगवतः प्रवृ्तिमाह-- 
अथ मरदुहासभाजा त्रया जगदे इति । अथ अनन्तरम्। मृदुहासभाजा मृदु 
मन्दस्मितविकसन्मुखारविन्देन । कामस्य मयशञान्तय्थं मन्दहासं कृतेत्यर्थः । 
त्वया श्रीनारायणेन । जगदे उक्तः। कामोऽत् -कर्म ॥ 

भगवतो वचनप्रकारं प्वृतिश्चाह-- 

भीत्याऽलमङ्गजवसन्तसुराङ्गना बो 
मन्पानसं सिविह जुषध्वमिति ब्रुवाणः 

त्वं विस्मयेन परितः स्तुवतामथेषां | 
परादयः स्वपरिचारककातराक्षीः ` ॥ & ॥ 

भीत्येति ॥ वत्वम् इति ब्रुवाणः अथ परितः स्तुवताम् एषां स्वपरिचिा 
रककातराक्षीः प्रादश्ेयः। खं श्रीनारायणः इति अनेन प्रकरेण । ब्रुवाणः 

केथयन् । अथ अनन्तरम्। परितः आतमानं परिवर्यैत्य्थः। विस्मयेन, सुराङ्गना 

विखासचेष्टितानि दृष्ट्ाऽप्यचलचित्तं तपसो विघ्नमाचरितुमुचयतेप्वप्यातमसु प्रसन्नवदना 

म्भोजं च श्रीनारायणं दृष्ट सज्ञातेनादूभुतेन । स्तुवतां स्तुतीः कुषेताम्। एषां 
मनोभवादीनाम् | स्वपरिचारककातराक्षीः स्वस्यालनः परिचारिकाः शुश्रषां 

कुवती; कातराक्षीः स॒न्दरीः। परादर्शयः प्रदरितवानसि। भगवतो वचनप्रकार 

माह-- हे अङ्गजवसन्तसुराङ्गनाः वः भीत्या अरम्। इह मन्मानसं तु जुषध्व 

मिति। अङ्खजवसन्तसुराङ्गनाः अङ्गजः कामः वसन्तः वसन्तः सुराङ्गनाः 
स्व्गलियश्ेति द्न्धः। अङ्गज वसन्त सुराङ्गना इति भिन्नानि वा पदानि। 

वः युष्माकम्} भीत्या भयेन । अकम् मास्तु वो मयित्यथः। इह अस्मत् 
ए 17 
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कारो! मन्मानसं मम मानसं मनः। - जुषध्वम् अनुवतेध्वम् । मम ॒मानससङ्क 

लितं सत्कारं स्वगे दमं खीरताख्यं किशचिद्रस्तु गृहीध्वमित्यथंः ॥ 

भगवव्पस्चिारिका टदष्टवतां मदनादीनां प्रवृत्तिमाह-- 

सम्मोहनाय मिक्ता मदनादयस्ते 
त्वदासिकापरिमरेः किर मोहमापन् । 

दत्तां त्वया च जगृहुस्पयेव सवं 
स्ववामिगर्शमनीं पुनस ताम् ॥ ७ ॥ 

सम्मोहनायेति ॥ ते सम्मोहनाय मिर्िताः मदनादयः खदासिका 
परिमर; मोहम् आपन् किङ । ते. तव नरसखस्य श्रीनारायणस्य सम्मोहनाय तवां 

मोह वितुमित्यथः। मिलिताः मिला आगताः । मदनः कामः आदिर्येषां ते 
मदनादयः। तवदासिकापरिमेः खदासिकानां तव परिचारिकाणां परिमरेर्जन 
मनोहैर्मन्धैः । आपन् प्रापुः । किलेति वार्तायाम् । लां मोहयितुमागता मद 
नादयो न केवरं तत्ासमथा बमबुः, किन्तु प्रदयुत चत्रिचार्किासौन्दर्यादिभिः 

मोहमप्यापुरित्यथः । पुनः त्वया दतां तासु्वंश लपया एव जगृहुः । पुनः उन 

न्तरम्। दतां वितीर्णम् । तां प्रसिद्धाम्। उर्वशी तवत्सृष्टास्वम्यतमामुरयशी 
नाम परिचारिकाम्। पया रुलया । जगृहुः स्वीकृतवन्तः। चकारः; क्रिययोः 

समुचयार्थः । लपहेतुसुवेशयाः सौन्दर्यातिशयमाह -- सर्वस्वर्वासिगर्वशमनीमिति । 

सर्वासां स्ववा सिनीनां स्वगंसीणां गवशमनीं सोन्दर्यातिशयेन कमनीयतामद 

विनाशिनीम् ॥ 

भगवन्मोहनाय गतान्मनोभवादवृत्तान्तं श्रुतवतः राक्रस्य दशामाद-- 

ृष्टोवेशीं तव कथां च निकषस्य शक्रः 
पययाकुलोऽजनि भवन्महिमावमरशात् | 

एवे प्रश्ान्तरमणीयतरावतार- 
च्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव ॥ ८ ॥ 
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दृष्टेति ॥ शकरः उर्वशीं दृष्ट तव कथां निशम्य च भवन्महिमाव 
मर्शात् पर्याकुल: अजनि । शक्रः देवेन्द्रः । उवंशँ श्रीनारायणेन दत्ताम् । तंव 
श्रीनारायणमूर्तेः । कथां समापेरचरुचित्ततां प्रशान्ततरस्वश्च । ` निरम्य मनो 

भवाद्िम्यः श्रुत्वा] भवन्महिमावमशचात् भवतो महिन्नः माहाल्यस्य अवमर्ा 
दनुसन्धानात् । पर्याकुल: पर्याकुल्चेताः । अजनि जातः । अथ करविर्भेग 

वतो नारायणस्य प्रशान्वयायतिशयमनुसन्धायातिमाल्तं विस्ितमनाः प्राह- 

हे वरद एवं प्रहान्तरमणीयतरावतारात् वत्तः अधिकः कृष्णतनुः स्वमेव इति । 
वरद अपकरारिणामपि वरद । एवमुक्तप्रकारेण । प्रान्तः अतिशयेन सोम्यो 

रमणीयतरो विचितरकर्मतया अतिरमणीयश्चावतारो यस्य तस्मात् प्रशान्तरम 

णीयतरावतारात्। त्वत्तः श्रीनारायणात्। अधिकः प्रश्ान्त्यादिमिरधिकः। 

कृप्णतनुः श्रीकृष्णातमा । एवकारेणान्येषां व्यवच्छेदः ॥ 

जथ दक्षाध्वरवर्णनेनाशान्तानां परश्ानित्घत््वं भगवतो वर्णयति द्वाभ्याम्-- 

दक्षस्तु धातुरतिलाखनया रजोन्धो 
नात्याहतस्त्वयि च कष्टमञ्चान्तिरासीत् । 

येन व्यरुन्ध स भवत्तमुमेव शवं 
धज्ञे च वेरषिशुने स्वसुतां व्यमानीत् ॥ ९ ॥ 

दक्ष इति॥ दक्षः तु कृष्टं त्वयि च अश्ान्तिः आसीत् । दक्षो दक्ष 
परजापतिः । तुर्विरोषे | विरोषमाह-- त्यि चाञ्चान्तिरासीदिति। कष्टमिति खेदे । 
जगत्यतौ भगवति दक्षस्याक्षमलानुसन्धानात् क्वेः खेदः । त्वयि जगत्पतो । 
चकारोप्यऽर्थकः । अविद्यमाना सानितिः क्षमा यस्य सोऽश्चान्तिरक्षमः। त्वय्यपि 

प्र्रयरहित आसौदि्यर्थः । अत्र हेतुमाह-- धातुः अतिराढनया रजोन्धः इति । 
धातुत्रह्मणः । अतिलखटरनया प्रजापतीनामाधिपत्ये स्थाप्य अभिषेकादिरूपया 

लाठनया । रजोन्ध; रजसा रजोगुणकर्येण कोधमत्सरादिना। यदाह वागभरः-- 

“राजसं बहुभाषित्वं मानक्रइडम्भमत्सराः' इति ! अन्धः विवेक्यः । अत 

एवाह-- नात्यारतः इति। अव्याहतो न भवतीति नत्याहतः । ब्रह्मणा परियक्त 
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इव्यथः । नसु दक्षः किं - भगवन्तमनादर्य कृतवानिति चेतततराहू-- येन सः 
मवत्तनुमेव शवे व्यरन्ध इति । येन तय्यक्षमतया । सः दक्षः । मवत्तनुं त्वदंशा 
भूतम् । शावेमीश्वरम्। व्यरुन्ध द्वेष्टि स्म । समां प्रविशन्तमास्ानं विरोक्येश्वर 

प्रत्युत्थानाद्यपचारं न कृतवानिति बहुविधं तमधिक्षिप्य तेन सह बद्धवेरो बभूवे 
सयर्थः। च वैरपिद्ाने यज्ञे स्वयुतां व्यमानीत् । च किञ्च | वेरपिश्ुने स्वस्य शर्वस्य 
च परस्परविरोध्योतके । यज्ञे अध्वरे] स्वसुतां स्वस्य युतां दहितरं शार्वपलीं 
सतीम्। व्यमानीदवमानितवान् ॥ 

्रद्धशमर्दितमखः स तु कृत्तश्ीषों 
देवप्रसादितहरादथ लन्धजीवः | 

सखत्पूरितक्रतुवरः पुनराप श्लान्ति 

त्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश ॥ १० ॥ 

ुद्धेशमदिवमख इति ॥ सः करद्धेशमदितमखः कत्तशीर्षः अथ 

देवप्रसादितहरात् रुल्धजीवः पुनः तस्पूरितक्रतुवरः शान्तिमाप । सः दघ; | क्रद्धेन 

स्वपलीं पितुरवमानेन योगविसृष्टदेहां निशम्य कुपितेनेरोम शर्वेण । तसयुक्तेन 
महातेजसा वीरभद्रेणत्यथः। मदितः चूणितो मखः तदुपकरणयक्ञपातयूपक्चारादि 
यस्य सः क्रुदधेशमदितमखः । कृतं वीरभद्रेण छिन्नं शीष रिरो-यस्य सः ङ्त 
रीषः । अथ अनन्तरम्। देवप्रसादितहरात् देवैः प्रसादिता्तोषितात् हरात् 
शार्वात् । ब्धः प्राप्तो जीवो यस्य सः रुन्धजीवः । स्वरीर्षस्य वहो दश्धतया 
अजस्य शीर्षे स्वस्य गे निधाय जीवितस्वेन अजज्ी्षश्च भूत्यर्थ; । पुन 
अनन्तरम् । तया पूरितः समापितः करतुवरः श्रेष्ठो यागो यस्य सः तलूरित 
कतुवरः। शान्ति शमम्। आप प्राप। एवं भगवतः प्रश्ान्तिङ्क्वं॒वर्णं 
यित्वाऽनन्तरं प्राथयते-- हे प्रशान्तिकर मरुत्पुरेश सः त्वं पाहि इति) 
प्रशान्ति रमं करोतीति प्रान्तिकर । शान्तेः प्रकर्षश्च तस्याः कंदाऽप्यप्र 
च्युतिः} मरुुरेश्च गुरुवायुपुरनाथ । पाहि मामनन्यश्चरणं सर्वामयात् लायस्वे 

© 

व्यथः ॥ 

इति नारायणचरितवणन दक्षयागवर्णन ख 

घोडरादराकम् ॥ 



सप्रदञ्चदश्चकम् ॥ 

अथ भगवतो भक्तवात्सस्यातिशयं ध्रवचरितवर्णनेनोदाह रिप्यन्नाह- - 

उत्तानपादनृपतेम॑नुनन्दनस्य 

जाया बभूव सुरुचिनितरामभीष्ट । 
अन्या सुनीतिरिति मतरनाहता सा 

स्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताऽभूत् ॥ १ ॥ 

उत्तानपादनृपतेरिति ॥ मनुनन्दनस्य उत्तानपादनृपतेः सुरुचिः जाया 
नितरामभीष्टा बभूव । मनुनन्दनप्य प्रनोः स्वायम्भुवस्य नन्दनस्य पुत्रस्य प्रियता 
वरजस्य । उत्तानपादनृपतेः उत्तानपादाख्यस्य राज्ञः । सुकश्चिः सुरूच्याख्या । 

जाया भार्या । नितरामव्यर्थम् । अभीष्टा प्रेममाजनम् । बभूव जाता । सुनीतिः 

इति अन्या भर्तुः अनादृता । अन्या अपरा भायां । अनादृता नात्यमीष्टा। बभूवे 

त्यनुषज्यते। अगतिः सा नित्यं त्वामेव शरणं गता अमूत्। अगतिः भर्ता 
नात्यादततवादशरणा। सा सुनीतिः । नियं सवंदा । ल्वामीश्वरम्। शरणं गता 

अमूत् । निजदौर्माभ्यदेतुमूतदुरितङामनाय भक्तवत्सलं त्वामेवोपासाश्चक्र इत्यर्थः| 

अनेनास्या भगवत्कृपया सुतेन सह श्रृवपदपराप्त्यादिष्वंन्यते ॥ 

सुनीतियुतस्य रवस्य तपश्चरणे देदुमाह-- 

अङ्कं पितुः सुरुचिपुतकषठुत्तमं तं 
दृषा श्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन्। 

आचिक्षिपे किल शिचः खतरा सुरुच्या 
दुस्सन्त्यजा खल भवदव खेरदषया ॥ २ ॥ 

अङ्क इति ॥ शिशुः खनीतिसुतः भुवः किल सुतरां सुरुच्या आचि 

क्षिपे किर । सुनीतिुतः सुनीतेः सुतः पुत्रः । भव इति नाम । सिलिति 

त्वै । सुतरामव्यर्भम् } आचिक्षिपे मधिक्षिप्ः। किठेति वार्तायाम् । अधिक्ेप 
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कारणमाह--युरुचिपुत्रकं तम् उत्तमं पितुः अङ्क दृष्ट/ अधिरोक््यन्निति । युरुचि 

पुत्रकं युरूच्याः पूत्रम्। तं सुरुचिपुत्रतया पिता खचितित्वेन प्रसिद्धम् । उत्तम 

इति नाम । अङ्के उत्सङ्गे। अधिरोक्ष्यन् आरोदुमुयतः सन् । सुरुष्या किंराति 

गवितया सुनीतिदतो रुवः पितुरुतानपादस्य सिहासनारूढस्याङ्् उपविष्टमत्तमं दृष्ट 

तस्याङ्कमधिरोक्यन् पितुः परयत एव वत्स खं नृपतेर्धिष्ण्यं नारोदुम्हसि, यन्नृपास 

जोऽपि मया कृक्षो न गृहीतः। यदि त्मिच्छसि नृपासनम् ; तहि तपसा 

आराध्य हरिं तदनुग्रहेण मत्तो जन्म रभख' इत्यधिक्षिप्तोऽमूदित्यथः । अलाथौन्तं 

न्य्यति--मवद्विमुखेः असूया दुस्सन््यजा खल इति । भवद्विमुखैः खम्यभक्तेः । 

द्स्सन्त्यजा त्यक्तुमश्चक्या। खल्विति प्रसिद्धो । अनेन सुरुच्या दश्वरविमुखतथा 

पुतनाशा दिध्वेन्यते ॥ 

सुरुच्या अधिक्षिप्तस्य धवस्य प्रवृत्तिमाह-- 

त्वन्मोहिते पितरि प्यति दास्ये 
दुरं दुरुक्तिनिहतः स॒ गतो निजाम्बाम् । 

साऽपि स्वकमंमतिसन्तरणाय पुंसां 
त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस ॥ २ ॥ 

स्वन्मोहित इति ॥ सः पितरि प्यति दूरं दुरक्तिनिहतः निजाम्बां 
गवः । सः श्रुवः । पितरि प्यति पयन्तं पितरमनादसयेदय्थः | दूरमव्यर्थम् । 
दुरूक्तिनिहवः सुरुच्या दुरुक्तिभिदुर्वागिषुभिर्मिहतः विद्धः | निजाम्बां स्वमातरं 
पुनीतिम्। मतः प्राप्तः । सुरुच्या भुरनादरणे हेतुमाह--दारवश्ये इति । दारा 
णां स्वमायायास्युरुच्या व्ये व्॑वदे । नेव च स्त्रियः प्रायेणालमवदयं पतिमाद्रि 
यन्त इति भावः | एतेन स्वाङ्कमारर्षन्तमासमजं परयन्नपि सुरुचिभयेन राजा 
नाङ्कम।रोपयत्, न वा स्वमपत्रमधिक्षिपन्तीं सुरुचि निवारितवांश्चेति ध्वन्यते | ननु 
विनो नृपस्य कथं दारवर्यता समभवदिति चेत्तत्राह -- सन्मोदहिते इति । त्वया 
मोहिते इत्यथः। ईश्वरशक्त्या मवितव्यतया च मूढचित्त इत्यर्थः] सा अपि 
रिशवे पुंसां स्वकममेगतिसन्तरणाय त्वत्पादमेव शरणं शशंस | सा सुनीतिः 
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अपिस्समुच्चये । शिवे स्वपुत्राय ध्रुवाय,। पुंसां प्राणिनाम् । स्षकर्मगतिसन्त 
रणाय स्वस्य कर्मगतेः कर्मानुस।रिण्या गतेः सुखदुःखानुभवानुकूरतत्तच्छरीरप्रपेः 
सन्तरणाय अतिक्रमणाय । तव पादं त्वत्पादम्। एवकारेणान्येषां व्यवच्छेदः | 

दारणं गतिम् । शशंस उक्तवती । अत्र शिञ्चवे इत्यनेन शि स्वपुतमङ्गमा 
रोप्य मा रोदीरित्या्नुनयपूर्वकमुक्तवतीति ग्यज्यते ॥ 

मातुिरमाकणंयतो भरुवस्य प्रवृत्तिमाह-- 

आक्यं सोपि मवदचननिधितात्मा 
मानी निरेत्य. नगरात् किट पश्ववषः | 

सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमागं- 
स्त्वामारराध तपसा मधुकाननार | ° || 

आकर्णयति ॥ पच्चवर्षः अपि मानी सः आकर्ण्य भवदचेननिश्चिताता 
नगरात् निरेत्य मधुकाननान्ते तपसा त्वामारराध किर । मानी मानशारी | 

मानशित्तसमुन्नतिः। युरुच्या अधिक्षेपमसहमान इति भावः । एतद्विरोषणं 

भगवद्चैननिश्चयहेतुत्वेनोन्यस्तम् । सः श्रवः। साकण्ये श्रत्वा । मतुभिरमिति 

रोषः। भवतः श्रीवैकण्टस्थाचने तपसाऽऽराधने निधितः आला मनो यस्य 

सः भवदर्यननिधितासा । निरस्य जिगमिषुमातमानं दष्टा विषण्णां स्वमातरं 

कथश्चिदनुज्ञाप्यैकाकी स्वयं निर्गव्येत्यथः । मधुकाननान्ते मधघुवनमिति प्रसिद्ध 

देडे। त्वां श्रीवैकुण्ठम् । आरराध आराधितवान् ¡ ननु बाल्स्वेन लपश्वर्या 

मानन् श्रुवः कथं तपश्चचारे्याशङ्कायामाह --सन्दष्टनारदनिवेदि तमन्त्रमागेः 
इति। सन्दृष्टेन पथि देन नारदेन निवेदितः उपदिष्टो मन्तमागः भगवदा 
राघनक्रमो यस्य सः॥ 

आतलमदोषेण स्वसुतं नगरान्निग॑तमुपश्रर्य पश्चात्तपत उत्तानपादस्य श्री 
नारदेन परिसान्लनं भवस्य तपश्चयाज्राह-- 

ताते विषष्णहूदये नगरीं गतेन 

श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तशृत्तो । 
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वाटस्त्वदर्पितमनाः कमवधितेन 

निन्ये कडोरतपसा किर पश्च मासान् ॥ ५ ॥ 

तात इति ॥ विषण्णहृदये ताते नगर गतेन श्रीनारदेन परिस्षम्तित 

चित्तवृत्तिः बारः त्वद पितमनाः क्रमवधितेन कटोरतपसा पश्च मासान् निन्ये किंट। 

विषण्णम् आलदोषेण बालकस्य नगरानिर्गमनमुपश्रुत तस्यापायशङ्कया सोकण्ट 

हृदयं मनो यस्य तस्मिन् विषण्णहृदये ताते पितयुं्तानपादे। नगरीं पुरीम् । 
गतेन श्रवस्य तपश्र्येतिकरतव्यतोपदेञचानन्तरमेव तस्य पितुदैरशनाय गतेन । परि 
सान्त्विता भुवस्य भाविश्रेयःप्राप्तिकथनादिना मन्दीकृतश्चोकावेगा चित्तवृत्तिर्मनो 
वृतिर्यस्य तस्मिन् परिसान्त्वितचित्तवृतो सति । त्यीश्वरेऽपितं सम्पि मनो 

यस्यं सः त्वदपितमनाः । त्वय्यवहितमना इति यावत् । क्रमवर्धितेन क्रमेण 

वर्थितेन बृद्धि नीतेन । फरपर्णजखादिक्रमेण शनैः परिहतेनाहरिणाभिव्यक्तकरमो 

तक्षेणेतयथैः । कटोरतपसा कटोरेण उग्रेण तपसा । निन्ये नीतवान् । किठेति 
वार्तायाम् ॥ 

एवमुभ्रे तपसि वर्तमानस्य श्रुवस्य परस्ताद्भगवान् हरिः प्रादुरासी 
दिव्याह--- 

तावत्तपोबरनिरुच्छसिते दिगन्ते 
देषाथितस्त्वभ्ुदयत्करुणाद्रंयेवाः । 

त्वद्रपचिद्रसनिलीनमतेः पुररवा- 
दाषिबेभूविथ भिभो गरुडाधिरूढः ॥ & ॥ 

तावदिति ॥ हे विभौ त्वं देवार्थितः उदय्ररणारहूचेताः तद्रूप 

चिद्रसनिरीनमतेः पुरस्तात् गरुडाधिरूढः जाविवेमूविथ | विमो परिपूर्ण । देवा 
धितः देवैरथितो याचितः) उदयन्त्या देवेषु तपस्यति शरवे वा सज्ञा 
तया करणया दपारसेनाद्र सिक्तं चैतो हदय यस्य स उदयत्करूणा्रं 

चेताः । वदूपचिद्रसे ववद्रुपेण तदाकारेण चतुर्भुजत्वादि विशिष्टतया घनीमूय 
स्थिते चिद्रसे परब्रह्मणि निलीना तदाकाराकारिता मतिश्िततवरतिर्मस्य तस्य 
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तवहूपचिद्रसनिरीनमतेः ।. शरुवस्येति शोषः । पुरस्तात् पुरोभागे । गरुडापिरूढः 
गरुडोपरि स्थितः । आविर्बभूविथ प्र्क्षोऽमूः। अथवा लदूपचिद्रसनिरीनाया 
मतेरिति कमधारयः। श्वस्य परस्तात् भ्रादुरासीदिति योजना । अनेन च 
विद्युत्मभं मगवद्रूपं हृदि सहसा तिरोहितमुपरक्ष्योन्मीङ्तिनयनो श्रुवस्तदवस्थया 

बहिः स्थितमेव भगवन्तं ददर्शेति ध्वन्यते! देवानामर्थने -हेतुमाह- तावत् 

दिगन्ते तपोबलनिरुच्छरसिते इति । तावत् भ्रुव उम तपसि वर्तमाने । दिगन्ते । 
अन्न ॒दिगन्तदचब्देन दिगन्तवासिनो जना रक्ष्यन्ते । तिरश्चामपि श्वासरोध 

प्रतीतिः फलम्। तपसो बलेन निगेतमुच्छासितं यप्माततरहिमस्तपोबनिरुच्छ 
सिते सति। उक्तशवैतत् श्रीमद्धागवते--'तस्िन्नमिष्यायति विश्वमालनो द्वारं 
निरध्यासुमनन्यया धिया । रोका निशुच्छासनिपीडिता भृशम् इति ॥ 

अथालो किकं भगवतो दिव्यमङ्गलविग्रहं॑चक्षुषा विरोक्य स्तोतुमिच्छतः 

सतुतिप्रकारमजानतो श्रवस्य तत्साम्यं प्रायच्छद्वगवानित्याह-- 

सदर्थनप्रमदभारतरङ्गितं तं 
दृग्भ्यां निम्नमिव रूपरसायने ते | 

तुश्षमाणमवगम्य कपोरदेरे 
सस्पृष्टवानसि - दरेण तथाऽऽदरेण ॥ ७॥ 

त्वदशेनेति॥ वं त्वददीनपरमदभारतरङ्कितं ते रूपरसायने इम्भ्यां | 

निमममिव तं तुष्ूषमाणमवगम्य आदरेण कपोख्देशे द्रेण तथा सं्ष्टवानसि । 

तदु्शनपरमदभारतरङ्िते त्वदर्दानेन तव दशनेन सज्ञातो यः प्रमदभरः बोढुं 
मशक्यो हर्षस्तेन तरङ्गितमितिकतम्यतामूढतया किञ्चिदिव सम्भान्तम् | ते 

तव श्रीहरेः खूपरसायने ख्पं सोन्दर्थमेव रसायनं रसस्य परमानन्दस्यायनं 
मामः तस्मिन् । परमानन्दभाप्टयुपाये इत्यर्थः । भगवदरूपदशषनस्य परमानन्द 
पापिहेतुत्वादिति भावः। अथवा रूपरसायने रूपाग्रते। ह्यं चश्चुभ्याम् । 

निमग्नं नितरां मम्मम् । इवेति सम्भावनायाम् । स्थितमिति रोषः । तं भ्रुवम् 

ुषषमाणं स्तोतुमिच्छन्तं तदसमर्थश्च । अवगम्य ज्ञाता । उपगम्येति परे 
६ 18 
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तष्टषमाणे तमुपगम्येति योजना 1 उपगम्य तत्समीपं प्राप्येव्यथेः । आद्रेण 

लानूर्वकम्। कपोर्देशे गण्डमदेरो। द्रेण शब्द्रहमासकेन पाश्चजन्याल्येन 

शङ्खेन । तथा यथा स - धुवो भगवन्तं निगुणन्रहमनिष्ठेन स्तोतेण स्तोतु 

समर्भोऽमू्तथा इत्यथः। संस्पृष्टवान् सम्यकू स्पृष्टवान् ॥ 

भगवतो श्रवाय वरप्रदानमाद-- 

तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेन- 
माभाषथास्त्वमवगम्य तदीयमावम् । 

राञ्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः 
सर्वोत्तरं भ्रुवपदं विनिवृत्तिदीनम् ॥ ८ ॥ 

तावदिति ॥ लवं तावत् बिबोधविमरं प्रणुवन्तम् एनं तदीयभावमवगम्य 

आाभाषथाः । तावत् दरेण कपोर्देडो स्पष्टमा् एव । विबोधेन ज्ञानविक्ञानाभ्यां 

विगतं मरुं गुणोपरागो यस्मात्तदिति नुतिकरियाविदोषणम् । निर्भुणव्रहमनिष्ठमिदयर्थः। 

परणुवन्तं प्रकर्षण स्तुवन्तम् । एनं ध्वम् । तदीयमावं तदीयं प्रुवसम्बन्धिनं भावम् 

अभिप्रायम् । अवगम्य ज्ञाता । आभाषथाः उक्तवानसि । उक्तिप्रकारमाद- 

हे धव तं चिरं राज्यं समनुभूय भूयः विनिवृत्तिहीनं सर्वोत्तरं पदं भजस्व 

इति। चिरं चिराय । समनुमूय सम्यक् शोकसंस्पदं विना अनुमूय मुक्ता । 
विनिवृत्तिहीनं पुनरावृत्तिरहितम्। सर्वोत्तरं सर्वेभ्यो लोकेभ्यः सप्र्षिरोकादयप्युत्तर 

मुपरि वतंमानम् । पदं स्थानम् | भजख प्राप्नुहि ॥ 

एवं ध्रुवस्य भगवतो वरपािमुपवर्ण्यानन्तरं तत्फलेकदेशमूतां राज्य 
प्रापतिमाद-- 

ह्युचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसा 
वानन्दिताखिलजनो नगरीम॒पेतः । 

रेमे चिरं भवदनुग्रहपणेकाम- 
स्ताति गते च वनमाटतराज्यभारः | ९ ॥ 
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इतीति | त्वयि इति ऊचिषि गते असो नृपनन्दन: आनन्दिताखिल 

जनः नगरीमुपेतः दाते वनं गते च. आहतराज्यभारः भवदनुग्रहपू्णकामः चिरं 
रेमे । इति राज्यं चिरं समनुमूयेत्याधक्तप्रकारेण । ऊचिषि उक्तवति। गते 

तिरोहिते। असो नृपनन्दनः राजपुत्रो धरुवः । आनन्दिता अखिल्जनाः समस्त 
जना येन स आनन्दिताखिलजनः । तपश्चरितुं वनं गतमात्मानमुपश्रुत्य अपाय 

राङ्या पयंतुकान् जनान् तपसाऽऽराध्य हरिमिष्टान् वरान् प्राप्याव्यत्रेण प्रत्यागम 

नेनानन्दयननिव्यर्थः। नगरीं स्वपुरीम्। उपेतः प्राप्तः । ताते पितयुत्तानपादे | 
वनं तपोवनं गते याते । पश्चिमे वयसि तपश्वरितुमिति भावः| चकारस्त्थे | 
आदृतः आदरेणपितो राज्यभारो यस्मिन् स॒ आदतराज्यभारः । न तु बलत्स्वा 
यत्तीकृत इति भावः । मवतोऽनुग्रहेण पूर्णास्सम्पूर्णाः कामा अभिकाषा यस्य सः 

भवदनुग्रहपूणंकामः। चिरं चिराय। रेमे अरमत ॥ 

अथ ध्रुवस्य भगवद्वक्तिकाभं दशंयति-- 

यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् 

यक्षैः .स युद्धनिरतो विरतो मनूक्त्या । 
शान्त्या प्रसनहदयाद्रनदादुपेता- 

सद्धक्तिमेय सुद्ामवृणोन्महत्मा ॥ १० ॥ 

यक्षेणेति ॥ दे देव सः पुनः स्मिन् उत्तमे यक्षेण निहते यक्षे 

युद्निरतः मनक्त्या विरतः उपेतात् धनदात् सुद्दां वदभक्तिमेव अ्रणोत् । 
देव प्रकञमान । सः ध्रवः। पुनरनन्तरम्। अस्मिन्नुत्तमे सुरुच्याः सुते । 

केनचिद्क्षेण | निहते युद्धे हते । युद्धनिरतो युद्धे निरतः आसक्तः। सोत्साहं 

युद्धयनिव्यर्थः। आतृवधामर्भणेति भावः । मनूक्त्या मनोः स्वपितामहस्योक्त्या 

वाचा । विरतः युद्धानिषत्ः । उपेतात् स्वसमीपं प्रापतत् । धनव द्रिश्रणात् । 

वरं वृणीप्वे्युक्तवत इति भावः । युृढामनपायिनीम् । तयि भक्ति व्वद्वक्तिम् । 

एवकारेणान्येषां व्यवच्छेदः । अवृणोत् प्रार्थितवान् । वैश्रवणस्य ध्रवसमीपभापौ 

हेतुमाह-- शान्त्या प्रसन्हृदयादिति । शान्त्या युद्धानिवृ्या । प्रसन्नं सन्तुष्टं 
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हृदयं मनो यस्य तस्मात् प्रसन्नहृदयात् । धवस्य भगवद्धक्तिपराथ॑ने हेतुमाह-- 

महात्मा इति । महासतयेव्यथंः ॥ 

एवं श्रवस्य भगवद्रफरस्येकांशमूतं राज्यलाममुपवरण्यानन्तरमपरांस्भूतां 
धरुवपदग्राधिमाह-- 

अन्ते मवस्पुरुषनीतषिमानयातो 

मात्रा समं ध्रुवपदे ` मुदितोऽयमास्ते । 
एवं खभृत्यजनपाठनरोखधीस्तवं 

वातालयाधिप निरुन्धि ममामयोधान् ॥ ११॥ 

अन्त इति ॥ अयम् अन्ते मात्रा समं भगवद्पुरषनीतविमानयातः शरुवपदे 

मुदिष्ः आस्ते । अयं श्रुवः । मात्रा खस्य जनन्या सुनीत्या । समं सह । 

अन्ते अवसाने । भवद्ुरषनीतविमानयातः भवलुरुषैभेवयारषदेर्नतिनानीतेन विमा 

नेन यातो गतः। मुदितः प्रीतः । आस्ते अधुनाऽपि वतते । एवं श्रवचरित 

वर्णनेन भगवतो -भक्तवात्सल्यातिश्चयमुदाहप्यानन्तरं प्राथयते--हे वाताख्याधिप 

एवं स्वमूप्यजनपाटनरोरुषीः तवं मम आमयौषान् निरुन्धि इति। वातार्याभिष 

गुरुपवनपुराधिप । एवमुक्तप्रकारेण । स्वभृत्यजनानां स्वभक्तानां , पाटने रक्षणे 
रोका सतृष्णा धी्ुद्धिर्यस्य सं: स्वमूर्यजनपारनरोरुधीः । अनेन विदयेषणेन भग 

वदुभृत्यजनकोरिपरविष्टस्य कषेः पारनमनुपेक्षणीयमिति चोत्यते । मम त्वद्सिस्य । 
आमयोघानामयानां बाह्यानामाभ्यन्तराणा्नौषान् समूहान् । निरुन्धि निवारय ॥ 

इति धुषचरितवणेनं 

सत्तदराद्र्ाकम्, ॥. 



अष्टादश्चदश्चकम् ॥ 

अथ भगवतः प्रथ्ववतारचरितमवतारयितुं वेनस्य चस प्रस्तोति- 

जातस्य धरवङल एव तुङ्गकीर्त- 
रङ्कस्य व्यजनि सुतः स वेननामा। 

यदोषव्यथितमतिः स राजवयं- 
स्त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् ॥ १ ॥ 

जातस्येति ॥ धवकुले एव जातस्य तुङ्गकीर्तेः अङ्कस्य वेननामा सः 

सुतः व्यजनि । शरवकुले शरुवस्य कुले वंशे । जातस्य उयन्नस्य। तुङ्गकीररमहा 
यशसः । अङ्कस्य अङ्गनाम्नो राज्ञः । वेननाम वेनाख्यः। सः तादृशः । घतः 
पुत्रः। व्यजनि जातः । तवदार्थमाह-- सः राजवयेः यहोषव्यथितमतिः त्व 

त्पादे निहितमना; वनं गतः अमूदिति। सः अङ्खनामा। राजवयंः राजग्रेष्ठः। 

यस्य वेनस्य दोषेण अधर्मकारतिया व्थथिता दुःखिता मतिर्यस्य सः यदोष 
व्यथितमतिः। यस्य दोषेण दुःखान्निविण्ण इत्यथः । त्वलयादे तव पादे चरण 
पङ्कजे । निरहितमर्पितं मनो यत्य सः निहितमनाः। वनं तपोवनम् । गतः 

पराप्तः । निक्षीथसमये जनैररक्षितो गते इति द्रष्टव्यम् ॥ 

बेनस्याधर्मकारितां प्रपञ्चयति-- 

पापोऽपि कषितितलपालनाय वेनः 
पोराचरूपनिहितः कटोरवीयेः 

सर्वेभ्यो निजवलमेव संप्रशसन् 

भूचक्रे तव॒ यजनान्ययं न्यरोत्सीत् ॥ २॥ 

पाप इति | अयं वेनः पापः अपि पौरैः क्षिहितिख्पारनाय उपनिहित: 

स्वेभ्यः निजबरमेव संप्रंसन् मूचकरे तव॒ यजनानि न्यरौत्सीत् । पापः अधम 

कारी। अपिर्विरोधे पौरैः पुरवासिप्रभृतिमिः। क्षितितरुपारनाय क्षिति 
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तस्य भूतलस्य पालनाय रक्षणाय । उपनिहितः सिंहासने स्थाप्यामिषिक्तः। 

अनन्यगतिकत्वादिति भावः। सर्वेभ्यः सव॑जनेभ्यः। निजवर्मातमनो वरम् # एव 

करिणान्येषां व्यवच्छेदः । संप्रशंसन् स्तुवन् । मूचक्रे भूमण्डले ] तव श्रीनारा 

यणस्य। यजनानि यागादीनीव्य्थैः। न्यरोत्सीत् निरुरुधे । ननु कुतो नाय 

मधर्मकारी वेनः केनापि प्रतिषिद्ध इति चेतततराह--कटोरवीयेः इति । कोर 

दुस्सहं वी पराक्रमो यस्य सः । केनापि प्रतिषेद्धुमशक्य इति भावः ॥ 

अयेश्वरनिन्दया वेनो विनष्टोऽम्दिव्याह-- 

सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसोषे 
मत्तोऽन्यो भुवनपतिने कश्चनेति । 

त्वननिन्दावचनपरो भुनीश्वरेस्तेः 
शञापाप्नो शरमदश्चामनायि वेनः ॥ ३॥ 

सम्प्राप्र इति ॥ वेनः तापसौषे हितकथनाय सम्पाते तेः मुनीश्वरैः 

शापमनो शरमदशामनायि। तापसोषे तापसानां मुनीनामोघे समूहे। हित 

कथनाय हितस्य पथ्यस्य कथनाय । वेनाय हितं कथयितुमि्यथेः ! सश 

आगते सति। तेहितकथनाथमागतेः । मुनीशवरे्ुनीनामीश्वरेरधिपेः। शाप एवा 
भिदशापाभिस्तस्मिन्। शरमदश्ां शरमस्य पतद्धस्य दश्चामवस्थाम् । अनायि 

नीत; । मुनीन्द्रा वेनं श्ञापेन पश्चतामनयन्नित्यथः । अत हेतुमाह--इति तनि 

न्दावचनपरः इति । इति अनेन प्रकारेण । तन्निन्दावचनपरः तवेश्वरस्य निन्दा 

रूपे वचने तत्परः । इतीत्यनेनोक्तं निन्दावचनमाह-- मत्तः अन्यः कश्चन 

भुवनपतिः न इति| मत्तोऽन्यो मदन्यः । भुवनपतिर्छोकनाथः । न नास्ति ॥ 

अथ प्रथ्ववतारमाद-- 

तन्नाशात् खरजनीरुकंषुनीन्द्र 
स्तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते बदङ्क | 

त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डा- 

दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः ॥ ४॥ 
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तनाश्चादिति ॥ मुनीन्द्रैः मथ दोर्दण्ड परिमथिते त्रमाविरासीः। मु 
- नीन्द्रैः मुनिश्रष्ः । अथ अनन्तरम्। दोर्दण्डे भुजदण्डे | परिमथिते परितो 
मथिते त्वं प्रधुरुपः । जआविरासीः प्रादुभूतः। ननु किमथ मुनीन्द्रा वेनस्य 

दोर्दण्डं निर्मेधुरिति चेत्तत्राह-तन्नायात् खलजनभीरुकैरिति | तन्नाशात् तस्य 
, वेनस्य नाश्चात् । खरजनमीरुकैः अराजकत्वात् खर्जनेभ्यो दस्युभ्यो भीरुकैः 

भयदीङेः। ननु कथमतिदुशर॑त्य वेनस्य शरीरात् मगवान् श्रीहरिः प्रादुरासी 
दिति चेत्तल्ाह--तदङ्के परिमथितात् उरुदण्डात् स्यक्तघे इति। तदङ्गे तस्य 

वेनस्याङ्गे। व्यक्तमधं कल्मषं येन तर्सिम्यक्तापे सति। अत्रायमर्थः- ऋषि 
मिर्मथितद्विनस्योरुदण्डानिषादो नाम कथित् पुरुषो जातः। स वेनकल्मषां 

रतवात् कृष्णवर्णः । तद्वश्या नैषादा गिरिकाननचराश्वामूवन्निति। ननु मथनस्य 
कालान्तरोऽलन्नत्वेन तावपर्यन्तं कथं प्राणेर्वियुक्तं वेनस्य शरीरमङ्धिन्नमवस्थित 

मिति चेत्तत्राह-- तन्माता चिरपरिरक्षिते इति । तन्मात्रा तस्य वेनस्य मत्रा 

सुनीथास्यया । चिरपरिरक्षिते स्वस्य योगबलेन चिराय परिरक्षिते ॥ 

प्रथ्ववतारस्य प्रयोजनमाह--- 

विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिषट 
घरताचैः परिणुतमभाविभूखिीरयः 

वेनात्यां कबरितसम्पदं धस्त 
माक्रान्तं निजधनुषा समामकार्षीः ॥ ५॥ 

विख्यात इति ॥ प्रषः इति वियातः सूताः परिणुतभाविभूरिवीरथः 

खम् आक्रान्तां धरित्रीं निजधनुषा समामकार्षीः । विख्यातः प्रसिद्धः । सूताः 

सूतमागधवन्दिमिः । परिणुतानि परितो नुतानि स्तुतानि भावीन्या्गा 

मीनि भूरीणि प्रमूतानि वीर्याणि महीदोहनैकोनरतक्रतुत्वादीनि यस्य सः पर 

णुतमाविम्रिवीर्यः । आक्रान्तां करुद्धेन तयाऽऽतशचरासनेन धावताऽमिभूताम् । 

धरीलीं भूमिम् । निजघनुषा आतधनुष्कोस्या । समां समतलम्। अकार्षीः 

कृतवानसि । गिरिकटानि वर्णयन् पुरमामादि विभागेन भरायस्समतलीं कृतवानिति 
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भावः| धरना आक्रमणे हेतुमाह- वेनस्य कवर्तिसम्पदमिति । वेना 

वेनङ्कतया पीडया । कबित: अस्ताः सम्पदः ओषधयो यया तां कबर्तिसम्प 

दम्। ता मोचयितुमिति मावः! ननु कथं सूताचेरभावीनि ध्रथो्ीर्याणि ज्ञाता 

नीति चेत्त्राह-- तापसोपदिषटैरिति। तापतैर्मुनिभिरूपदिष्टैः । अयं साक्षाद्धर 

रंश इत्यादितापसोपदेरोन तव प्रमावजञेरिस्यथेः ॥ 

अथ प्रजाः प्रथिव्या करबरितां सम्पदं यथेष्टं दुदुहुरियाह -- 

भूयस्तां निजङ्करयुरख्यवत्सयुक्ते- 
देवाय सयुचितचारुभाजनेषु । 

अन्नादीन्यमिरूषितानि तानि तानि 

स्वच्छन्दं सुरभितन्मदृदुदस्त्वम् ॥&॥ 

भूय इति ॥ भूयः तवं निजकुलमुखूयवत्सयुक्ते; देवाथेः समुचितचारुमाज 
नेषु ताम् अन्नादीनि तानि तानि अभिरुषितानि स्वच्छन्दं अदृदुहः । भूयः अन 

न्तरम् । लवं प्रथुखपः । निजकुरमुख्यवत्सयुक्तैः निजकुकानामासकुरानां सुख्यैः 
अधिैरेव वत्सर्त्सरूपेणावस्थितेयुक्तरन्वितेः । देवाचैः देवासुरपमृतिमिः। समु 

चितच।रभाजनेषु समुचितेषु तत्तदोहनयोग्येषु चारुषु मनोहरेषु भाजनेषु पत्रेषु । 
तां एथिवीम्। अन्नादीनि जन्नप्रमृतीनि। अमिरुषितानि इष्टवस्तूनि । स्वच्छन्दं 

यथेष्टम् । अदूदुहः दोहयामासिथ । प्रथिव्या दोहनयोम्यतामाह -- सुरभितन्. 
मिति। सुरभितन. पशुरूपधारिणीम् । अयमर्थः--प्धुः स्वकुरमुख्य मनुं वत्स 
कृत्वा पाणिपात्र ओषधीरदुहत् । ऋषयो बृहस्पतिं वत्सं कृतेन्द्रियेषु पातेषु छन्दो 

मयं क्षीरं दुदुहुः । जघुगाः प्रहा. वसं कृत्वाऽयःपात्र षरं दुदुहुः । गन्धवा 
मधु, पितरः कव्यमेवंरीस्या सर्वेपि स्वमुख्यं वत्सं कृत्वा गोरूपधारिणी वसु 

न्धरां तत्तत्समुचितेषु॒ पातेषु पयोरूपाणि स्वामिरुषितानि वस्तूनि प्रथ्वाज्ञया 
दुदुहुरिति ॥ | 

एवं परथोरलो ककं महिमानमुपवण्यानन्तरमेकोनरतं कतुनाहत्यान्ते भग 

वन्तं श्रीह सिमद्रक्षीदिव्याद द्वाभ्याम्--- 



द्शाकम्-१८] पुथुचरितवर्णनम् । २४५ 

आत्मानं यजति . मखेस्त्वयि तिधाम- 
न्नारन्धे शततमवाजिमेधयागे । 

स्पधालुः शतमख एत्य मीचवेषो 
हताऽश्वं तथ तनयात् पराजितोऽभूत् ॥ ७ ॥ 

आत्मानमिति ॥ हे विधामन् त्यि मखैः आत्मानं यजति शततम 
वाजिमेधयागे आरग्पे स्पर्धाः शतमखः नीचवेषः एत्य अशं हृत्वा तव तनयात् 
पराजितः अमूत्। त्रिधामन् विष्णो । तयि परधुरूपे । मखेरेधमेधेः । -अलानं 

सर्वदेवमयं स्वमेव । यजति सति । शततमवाभिमेधयागे शततमे शतसंस्याया 
अम्विमे वाजिमेधयागे अश्वमेषयगे। आरब्धे सति । स्प्धाट्रसूयावान् । 

दातमखो देवेन्द्रः । अवर रातमखपदेन अहमेव रोके शतमसरसंज्ञ दस्यभि 

मानीति व्यज्यते । अत एव देवेन्द्रस्य प्रधना सह राततमेञ्धमेधयागे प्रारब्धे 

स्पर्धा जातेति द्रष्टव्यम् । नीचवेषः पाषण्डरूपधारी । एत्य आगत्य । अश्वं मेभ्या 

श्वम्। हृत्वा अपहत्य। तनयात् पृतात् । पराजितः अपजयं प्राप्तः। इन्दं 
विभित्याश्चस्य प्रत्यानयमात् प्रधुपत्रस्य विजिताश्च इति संज्ञा चाभवदिति 

~~ 

वेदितन्यम् ॥ 

देवेन्द्रं धुहुरिति वाभि हरन्तं 

वह्नौ तं मुनिवरमण्डठे जुहूषौ । 

हन्धाने कमरुभवे क्रतो; समाप्तो 

साक्षाखं सधुखिपुमेक्षथाः स्वयं खम् ॥ ८ ॥ 

देवेन्द्रमिति ॥ सुनिवरमण्डले इति मुहुः वाजिनं हरन्तं ॒तं देवे 

वहो जुहूषौ कमलमवे रन्धाने लं क्रतोः समापो स्ववं स्वं मधुरिपु सक्षात् देक्षथाः 1 
सुनिवरमण्डले मुनिवराणां सुनिग्ेष्ठानां मण्डले समूहे । इति अनेन प्रकारेण । नीच 

वेषं भृतवेतयत्यः। मुहुः पुनः पुनः । अनेमं मदा यद्ाऽश्वमपहरति, सदा तदा विजि 
तायो युद्धयति, तस्मात् पराजितोऽधं मुञ्चतीति च ध्वन्यते । वाजिनं मेध्मश्म् । 
हरन्तमपहरन्तम्। वौ दक्षिणाभनौ । जुहषौ वधाषमाभिचारविधिका होतु 

19 
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मिच्छति सति । कमरुभवे जगत्छष्टरि ब्रह्मणि । रन्धाने हे प्रथो तवेकोनशतक्रतु 

त्वेनाटम् , इन्द्रश्च प्रीतो भवविस्यागत्य प्रतिषेधं कुवंति सति । तं प्रथुवपुः । 

करतोर्थागस्य । समापो अवसाने। कतो समापितायामित्यथेः । स्वमातमानमेव । 
मधुरिपु विष्णुम्] साक्षात् चाक्षुषतया । पेक्षथाः दृष्टवानसि ॥ 

अथ प्रथोर्मगवतो वरप्रापति सनकादिदशेनश्चाह-- 

तदत्तं रथुपलम्य भक्तिमेकां 
गङ्गान्ते विहितपद; कदापि देव । 

सत्रस्थं युनिनिवहं हितानि शेस- 
निष्ठाः सनकुलान् छनीन् परस्तात् ॥ ९ ॥ 

दत्तमिति ॥ टे देव तं तदत्तं वरम् एकां भक्तिमुपलम्य गङ्गान्ते विहित 
पदः कदापि सतस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् 

क्षिष्ठाः । देव पभरकाशमान । तवं प्रथुवपुः। तदं तेन विष्णुना दत्तम् । वर 

मनुग्रहम् । एकां भक्तिम् अनपायिनी भक्तिमेकामित्यथंः । उपलभ्य प्राप्य । 

गङ्गान्ते गङ्गायमुनयोमध्ये । विहितं ` रचितं पदं खानं येन सः विहितपदः। 
कदापि कदाचित्। सलस्थं सत्रे यागे प्राप्तम् । मुनिनिवहं मुनीनां ब्रह्मर्षीणां 

देवर्षीणाश्च निवहं समूहम् । हितानि प्रवृत्तिनिवृत्तिरक्षणं धर्मद्रयमिव्यर्थः) शंसन् 
उपदिशन् । तदन्ते सनकमुखान् सनकसनन्दसनातनसनस्कुमारान् मुनीन् पुर 
स्तात् पुरोभागे रेश्षष्ठाः दृष्टवानसि ॥ 

परथोभगवत्यािभाह--- ' 

विज्ञानं सनकष्ुखोदितं दधानः 
स्वा्मानं स्वयमगमो बनान्तसेवी । 

तत्ताष्टक् पृथुवपुरीश सत्वरं मे 
रोगों प्रक्षय वातगेहबाधिन् ॥ १० ॥ 
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विज्ञानमिति॥ वतं सनकमुखो दितं विज्ञानं दधानः वनान्तसेवी स्वयं 

स्वासमानमगमः । त्वं प्रधुवपुः । सनकमुखोदि्वं सनकमुखेः सनकादिभिरुदित 

सुपदिष्टम्। विज्ञानं ब्रह्मज्ञानम् | दधानः सम्यगवधारयन् । वनान्तसेवी पते 

राज्यं विन्यस्य वनं प्राप्य तपश्चरननिव्य्थः | स्वयं जगदनुग्रहायाङ्खीङृतरीखा 
विग्रहस्तवम्। स्वासमानं स्वस्वरूयं बह । अगमः प्राप्तः । एवं परथ्ववतारचरिति 

सुपसंगृह्यानन्तरं परर्थयते--हे शश वातगेहवासिन् तत्ताटक् प्रधुवपुः त्वं सत्वर 
मे रोगों प्रशमय इति । ईश जगद्क्षक । वातगेहवासिन् श्रीगुस्वायुपुरनाथ । 

स॒ एव तादक् सदृशो यस्य सः तत्ाहक् । अनुपम इत्यथः । प्रथुवपुः प्रु 
रूपः । सत्वरं ञ्टिति । मे ममानन्यशरणस्य । रोगों रोगाणां बाह्यानामाभ्य 
न्तराणाश्च ओधं समूहम् प्रशमय प्रकर्षेण शमय नाश्चय। पुनरनुत्पादाय 

समूलमुन्मूखयेत्य्थः ॥ 

इसि पृथुचरितवणनम् 

अष्टादश्दशकम् ॥ 

एकोनिंशद शकम् ॥ 

पू श्रुवचरितवर्णनेनोदाहृतस्यापि भगवतो भक्तवात्सस्यातिशषयस्य सम्प : 

स्युदाहरणान्तरमाह दशभिः-- 

परथोस्तु नघा पृुधर्मकमदः प्राचीनबदियपतौ शतद्रुतौ । 
प्रचेतसो नाम सुवेतसः खुतानजीजनखत्करुणाङ्कुरानिव ॥ १ ॥ 

पृथोरिति ॥ पथोः नप प्राचीनबहिः तु शतद्रुतौ युवतौ प्रचेतसः नाम 

सुतान् अजीजनत् । न्ता पौत्रस्य पुत्रः । प्रथोः पुत्रो विजिताश्वस्ततुत्रो हवि 

घानस्तत्पुलो बर्हिषदापराख्योऽगरमिति भावः । प्राचीनबर्हिः भाचीनबहि रिति 
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प्रसिद्धः । शतद्रुतौ तदाख्यायाम्। युवतो भार्यायाम् । प्रचेतसे नाम प्रचेतस 
इति तुल्यनाश्नः | सुतान् पुत्रान्} अजीजनज्ञनयामासं । प्राचीनवहिरिति संज्ञायां 

हेतुमाह- प्रथुधर्मकर्मठः इति। प्रथुविस्तृतो धर्मो यस्य. सः प्रधुधमौ स चासो 
कर्मटः कर्मशूरशेति विरोषणयोरपि विदोषणसमासः। धर्माथ प्राचीनाः कुशे 
रास्त्ृरतपिदं मूमण्डरमनेनेति प्राचीनबहि रिति भ्रसिद्ध इति भावः। एतच्च विर 

षणं वदक्षयमाणगुणविरिष्टपत्रोत्पादनयोग्यतां ग्यनक्ति । प्रचेतस उप्ये्षते-- 

तवस्करुणाङ्कुरानिव इति। त्वत्करुणायास्तव॒प्राचीनवहिविषयायाः करणाया 
कृपाया अङ्कुरान् प्ररोहान् । इवेति सम्भावनायाम् । उवमक्षदेतुमाह--सुचे 

तसः इति। शोभनं रागद्रेषादिख्पदोषराहित्येन भगवद्क््यादिरूपगुणगणवत्तया 

चात्यन्तर मणीयं चेतो मनो येषां ते पुचेतसः। भगवल्छूपाङ्कुरव्यतिरिक्तष्वेवं 

विधानां गुणानामसम्भाव्यत्वादिति भावः। उययक्षया च पितुस्सर्वार्थसाधकतं 
म्यज्यते। उक्तश्चैतत्- पा ते जाता चेत् किमिव न॒हि ठभ्यं तनुभृताम्? 

इति ॥ 

अथ प्रचेतसां भगकक्नराधनोपक्रभं वर्णयति- 

पितुः सिसृक्षारधिकस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दज्ञापि ते । 
पयोनिधिं पथिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्दल्शुमेनोहरम् ॥ २॥ 

पितुरिति ॥ ते दश अपि पश्चिमं पयोनिधिमेत्य तत्तटे सरोवरं सन्द 

दगुः। ते प्रचेतसः । पश्चिमं प्रतीचीं दिशमाश्रितम्। पयोनिधिं समुद्रम् । एत्य 

पराप्य] तत्तटे तस्य पश्चिमसमुद्रस्य तटे तीरप्रदेे | सरोवरं श्रेष्ठं सरः। 

सन्ददृशु्टवन्तः । सरसः श्रेष्ठतापादकं विरोषमाह- मनोहरमिति । मनो हरति 

निमलेन सक्लिन विक्रसतकमलकेरवकल्हारा दिमिज॑रचरविह ङ्गमकरकरूजितशचेति 
मनोहरम् । प्रचेतसां पथ्िमसमुद्रतीरपापिकारणमाह- सिसक्षारसिक्य पितुः 

शासनात् भवत्तपस्याभिरताः इति । सिसक्षारसिकस्य सिखक्षा सष्टुमिच्छा ततं 
रसिकस्य प्रीतिभाजः । प्रजासगकामस्येव्य्थः । पितुर्जनकस्य प्राचीनवहिष; । 

कासनात् प्रजाः सृजतेति नियोगात् । भवत्तपस्याभिरता भवत्तपस्यायां सृष्टि 



दशकम्-१९] दक्षोत्पत्ति्रसङ्गवणनम् । १४९ 

नेपुण्यलाभा् तपसाऽऽराधने अभिरता उद्युक्ताः । तपशर्ासमुचितं देकमन्वेष 
यन्त॒ इति भावः ॥ 

सम्प्रति भगवान् रुदः प्रचेतसां भगवत्तोतमुपदि देरोव्याह- 

तदाऽभवत्तीथमिदं समागतो भवो भवत्सेवकदर्शनादतः । 
प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाथुपादिशचत् भक्ततमस्तव स्तवम् ॥ २ ॥ 

तदैति॥ तदा भवः इदं तीर्थं समागतः अभवत्। तदा यदा 
प्रचेतसः सरोवरं परापुस्तदेव्यर्थः । भवः भगवान् श्रीरुद्रः । इदं पूर्वोक्तम् । 

ती सरः। सरोजरस्य पापदोधकलतवात्तीर्थपदेन निर्देशः । समागतः प्राप्तः । 
प्रचेतसामागमनात् पूर्वमेव ततागत्य वतमान आसीदिः्यर्थः । प्रचेतसां पुरः 
प्रकाशमासाय तव॒ स्तवमुपादिशत्। अत्र स इत्यध्याह्य योञ्यम् । सः 

भवः । पुरः पुरस्तात्। प्रकाशं प्रत्यक्षताम् । आसा प्राप्य । तव श्रीवैकुष्ठस्य। 

स्तवं स्तोत्रम्। उपादिशदुपदिष्टवान्। उपदेरो हेतुः--भवत्सेवकदर्शनादतः 
इति । भवत्सेवकानां भवदुपासकानां दशंनेनावरोकनेनादतः सादरः। अव 

हतं प्रदर्शयति- मक्ततमः इति। व्वथ्यतिरयेन भक्त इत्यर्थः । भगवद्भक्ता 
भगवद्धक्तेषु सादरा भवन्तीति भावः ॥ 

स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विषतायुतं समाः। 
भवत्सुखास्वादरसादमीष्वियान् बभूव कालो भरुववञ्न शोघरता ॥ ४॥ 

स्तवमिति ॥ अमी तं स्तवं जपन्तः अयुतं समाः जलान्तरे भवन्तं 

आसेविषत । अमी परचेतसः। तं रशुद्रोपदिष्टं स्तवं स्तोत्रम् ¡ जपन्तः पठन्तः । 

अयुतं दश्चसदहस्षपरिमिताः। समाः संवत्सरान् । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । जलान्तरे 

जखाभ्यन्तरे । भवन्तं श्रीहरिम् । आसेविषत आसेवन्त । ननु रुव इव तेष्वपि कुतो न 

भगवान् शीघ्र प्रसन्नोऽमूदिति चेत्ततराह-भवद्युखास्वादरसात् अमीषु इयान् 

कालः बभुव । भववत् शीघ्रता न इति। मवत्सुखास्वादरसात् भवानेव सुखं भवत्सुखं 

ब्रह्मानन्दः तस्यास्वादे आस्वादने रसादामग्रहात् । अमीषु परचेतस्सु । द्यान् अयुत 
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संवत्सरपरिमितः। कारः समयः] बभूव सममवत्। न तु भगवत्रसादविरम्बात् , 

किन्तु ब्रह्मानन्दानुमवतत्वराणां स्वभक्तानां मनोरथं पूरयितुमेवायं कारूविरम्ब 

इति भावः । ध्रुववत् शुवस्येव । रीघ्रता शीघ्रमेव वरप्रदानम् ॥ 

प्रचेतसां भगवदाराधनपकारमाह- 

तपोभिरेषामतिमात्रवधिभिः स यज्ञर्हिसानिरतोऽपि पावितः) 

पितापि तेषां गृहयातनारदग्रद शितात्मा भवदात्मतां ययो ॥ ५.॥ 

तपोभिरिति ॥ यजञहिसानिरतः सः अपि -एषां तपोभिः पावितः। 
यज्ञि सानिरतः यज्र्दि सायां भगवचयजननिरोधने निरतः आसक्तः। सः वेनः, 
अपिर्विरोधे । पावित; भगवयजननिरोधजनितदुरितनिदृतिद्रारा नरकादुत्तारित 
इ्यर्थः। ननु कथमीदङ्महापापनिवतेकत्वं तपसामिति चेत्तत्राह --अतिमाल 
वर्धिभिः इति । अतिमातमतिशयेन वधिष्णुभिः। एवं प्रचेतसां तपश्चर्यामभिधाय 

तस्मिन्नवसरे निदेतां तयितुः प्राचीनबर्हिषः सायुज्यप्राप्तिमाह-- तेषां पिता . 
अपि भवदात्मतां ययो इति । तेषां प्रचेतसाम् । पिता जनक; प्राचीनवर्हि 
अपिस्वर्थो विरोषे । विरोषमाह-मवदासतां ययाविंति । भवदात्मतां भवस्व 

रूपताम् । भवत्सायुज्यमित्यथः। ययो प्राप । सायुज्यप्राप्तौ हेतुमाह-- गृह 

यातनारदप्रदैशितासा इति । - गृहयातेन गृहागतेन श्रीनारदेन प्रदरितः उपदिष्ट 

आत्मा श्रीहरियस्य तादृशः सन् । "आतान प्रमोतृत्वादात्ा हि परमो हरिः" 

इ्युक्तत्वादामशब्देनासनः करतरामलकवदुपरुन्धत्वं चोर्यते ॥ 

अथ भगवान् श्रीहरिः प्रचेतसां परस्तात् प्रादुरासीदिस्याद-- 

कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां परकाश्मागाः पतगेन्द्रबाहनः । 
विराजिचक्रादिवरायुधांद्यभिशेजाभिरशमिरूदशितदतिः ॥-६ ॥ 

करपाबेनेति ।॥ सं कृपाबलेन एव प्रचेतसां पुरः प्रकाशमागा । पा 
बलेन छृपाव्रा भक्तवात्सस्यस्य बलेन । एवकारेण प्रचेतसां प्ार्थनाया व्यवच्छेद : । 

तेषां प्रार्थनाबिरहे कारणं बह्मानन्दास्वादरस रईत्यवगन्तव्यम् । पुरः पुरस्तात् । 



व्दकाकम्-१९] ` दक्षोत्पत्तिग्रसङ्वणनम् । १५१ 

भकाशं प्रत्यक्षताम् । आगाः गतवानसि । प्रचेतसां पुरस्तादाविर्ूतस्य भग 
वतः स्वरूपमाह --पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुषांद्युभिः अष्टाभिः भुजामिः 
उदच्चितद्यतिः इति । पतगेन्द्रवाहन: गरुडसमधिरूढः। .विराजिचक्रादिवरायुधां 
भिः विराजिमिः शोभमनेश्वकादीनां सुदशेनपरभूतीनां दरायुधानां शरेष्ठानामायु 

` धानामंशयुमिः रदििभिः। उपलक्षिताभिरिति रोषः। अथवा, विराजिनः अति 
रायेन दीपनशीलाशचक्रादिवरयुधानामंशवो यसु तामिः। ुजामिर्बाहुभिः। उद 
शचितः उध्वे प्रसृता दतिः शोभा यस्य सः उदच्चितद्यतिः॥ 

भगवतो वरप्रदानमाह द्वभ्याम्-- 

प्रचेतसां तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वसनद्ः। 
भवद्विचिन्ताऽपि शिवाय देष्िनां भवतयसो रुद्रयुतिश्च कामदा ॥ ७॥ 

परचेतसामिति ॥ त्वमेव तावत् अयाचतामपि -भरचेतसां कारण्यभरांत् 
वरान् अदाः | तावत् प्रथमम्। अयाचतां वरप्राथनामकुर्वताम् । कारुण्यभरात् 
भक्तवारसल्यातिशयेन । अदाः दत्तवानसि । बवरदानपरकारमाह--भवद्विचिन्तेत्या 
रभ्योत्तरश्ोकस्थेन प्रयास्ययेत्यन्तेन । भवद्िचिन्ता अपि देहिनां शिवाय भवति 1 
असो रद्रनुति; च कामदा। भवद्धिचिन्ता भवतां प्रचेतसां विचिन्ता स्मरणम् । 
देदिनां मनुष्याणाम् । शिवाय मङ्गलाय । असो युष्मादिभिर्गीता । रुद्रनुतिः सरो 
पदिष्टा नुतिः स्तुति;। कामनभिरषान् ददातीति कामदा । भवतीत्यत्रापि 

सम्बध्यते । अनयोर्वाक्ययोरुत्रश्ोकस्थेनेतीत्यनेन सम्बन्ध; ॥ 

अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीम् । ` 
सुतोस्तु दक्षो नयु तत्धणाञ्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो अदेव तान् ॥ ८ ॥ 

अवाप्येति ॥ महीरुहां तनयां कान्तामवाप्य तया' ददारुक्षवत्सरीं रम 

ध्वम्। महीरुहां द्रुमाणाम् । तनयां पू्ीम्। अल॒श्रीमद्धागवतम्-- “कण्डोः 
प्रम्लोचया रन्धा कन्या कमललोचना । तां चाविद्धां जगरहुभूरुहान्येपनन्दनाः ॥' 
इति। कान्तां भार्याम् । अवाप्य युष्मामिदंशमिः सहोद्राहय | तया सह । दश 



१५२ नारायणीयम् [स्कन्धः-७ 

रक्षवस्वराणां समाहारो दश्चरक्षवस्सरी तावत्कारम् । पमरध्वं मोमान् भोगाननु 

मवत । दक्षः सुतः अस्तु । युष्माकं दक्षो नाम पुतो जायताम् । रक्षणात् 

ननु मां प्रयास्यथ च । तत्क्षणात् दश्चर्क्षवत्सरानन्तरम् । नन्विस्यवधारणे । 

तस्षणादेवेव्यर्थः | मां प्रयास्यथ मुक्ता भविष्यथ | चकारः क्रियाणां समु 

यार्थः। एतेषां वाक्यानामितीत्यनेन सम्बन्धः । त्वं मुदा एव तान् इति न्यगदः। 

मुदा सन्तोषेण । एवकारेणः तस्मार्थनाया व्यवच्छेदः । तान् प्रचेतसः । इति 
उक्तप्रकारेण । न्यगदः उक्तवानसि ॥ 

एवं प्रचेषसां भगवतो वरप्राप्तिममिधाय सम्प्रति तेषां ततफरप्रापिमाह 
द्राम्याम्- 

ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् कधा ददन्तो द्रुहिणेन वासिताः । 
टरम दन्तं तनयामवाप्य तां त्वदुक्तकारं सुखिनोऽभिरेमिरे ॥ ९॥ 

तत इति ॥ ततः ते च क्रुधा तद्न् दहन्तः द्रुहिणेन बारिताः । ततः 

भगवतस्तिरोधानानन्तरम्। ते सरिकादुसििताः प्रचेतसः । चकारस्तव्थं । क्रुधा 
क्रोधोदूमूताम्यामनलानिलम्याम् । तद्न् द्रुमान् । . दहन्तः भस्मीकुवेन्तः । दु 

णेन ब्रह्मणा । वारिताः निवारिताः । प्रचेतसां द्रुमेषु कोधोदये हेतुमाह-- 
मूतरूरोधिनः इति । भूतलं रोदूधुं शीरमेषामिति मूतलरोधिनः । दरुमः दत्तां तां 

तनयामवाप्य त्दुक्तकारं सुखिनः अभिरेमिरे च । दमैः वृकषिः। दतां ब्रह्मण 
उपदेशाद्वितीणोम्। तां तनयां पुतीम्। अवाप्य प्राप्य | त्वदुक्तकारं त्वदुक्तं 

कारं दशरक्षवत्सरीम् । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । सुखिनः भगवद्धरपमावात् दुःख 

संस्य्ं विना । अभिरेमिरे मौमान् भोगानन्वभूवन् । चकारः क्रियासमुचये । 

अथ प्रचेतसां मोक्षप्राप्तिमाद-- 

अवाप्य दक्षश्च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया। 

अवापुरानन्दपदं तथा विधस्त्वभी्च वातालयनाथ पाहि माम् ॥ १० ॥ 

अप्येति ॥ प्रचेतसः दक्षं सुतमवाप्य कृताध्वराः नारदरन्धयां धिया 

आनन्दपदं च अवापुः । दक्षं दक्षनामानम् । सुतं पत्रम् । अवाप्य रन्ध्वा | 



द््कम्-१९] दश्षोत्पत्तिवणेनम् । १५३ 

ृतोऽध्वरो यागो यस्ते कताध्वराः । नारदरुन्धया श्रीनारदाहन्धया । भिया 
अहमजञानेन । आनन्दपदमानन्दसूपं॑पदम् । प्ते प्राप्यत इति व्युत्पत्त्या पद 

शब्देनात्र परं ब्रह्मोच्यते। चकारः समुचये! अवापुः प्राप्तः: । मुक्ता बभूवुरित्यर्थः 

एवं भगवतो भक्तवात्सल्यातिदायमुदाहत्यानन्तरं प्राथयते--हे ईश वातार्यनाथ 
तथाविधः त्वं मां पाहि इति । ईदा जगद्रक्षक । वातालयनाथ गुरुवायुपुरनाथ । 
तथाविधः तादृश्चभक्तवत्सल्ययुक्तः । मां वद्क्तम्।' पहि सर्वामयात्रायस्वेत्य्थः ॥ 

इति द्षोर्पत्तिपसङ्गवर्णनं दक्षोत्पत्तिवणनं च एकोनर्िंशदुशकम् ॥ 

इति धीनारायणीयस्तोषग्याण्यायां सुबोधिम्यां 

चतुर्थस्फन्धपरिच्छिदः ॥ 

आदितः शोकसंख्या १९९ 



पश्चमस्कन्धपर्च्छिदः 

विश्चदक्ञकम् । 

अथ भगवत् ऋषभदेवावतारचरितं वणं यितुमवतारयति-- 

प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतादाप्रीधराजादुदितो हि नाभिः 
तवां दृष्टवानिष्टद मिष्टिमध्ये तवेव तुष्टये कृतयज्ञकमां  ॥ १ ॥ 

्रियत्रतस्येति ॥ प्रयतस्य प्रियपुभूतात् . आभ्रीभ्राजात् उदितः 

नामिः हि इष्टमध्ये तवं इष्टवान् । प्रियत्रतस्य स्वायम्मुवमनोः प्रथमपत्रस्य प्रिय 

व्रता भिधानस्य । प्रियपूमूतात् प्रियपुत्रात् । प्रिय्रतस्य दश्च पुला आसन. , तेषु 

ज्येष्ठः खसमानसीरुतया पितुरतीव प्रियो जात इत्यमिप्रायेणैतदुक्तम् । आभीघ्र 

राजात् जम्ीधनान्नो रा्ञः। उदितः उत्पन्नः । नाभिः तन्नामा राजषिः। हिस््वर्थो 

विरषे। विरोषमाह- त्वां दृष्टवानिति । इष्टिम्ये यागमध्ये । त्वां श्रीहरिम् । 

दृष्टवान् ददश्चं । ननु देवान् प्रीणयितुमाचरितस्य यागस्य मध्ये कथं भगवन्तं श्री 

ह रिमद्राक्षीदिति चेप्तताह-तव एव तुष्टये करतयज्ञकममा इति) तव श्रीहरेः । 

एवकारेणान्येषां व्यवच्छेदः । तुष्टये श्रीयै । त्वामेव प्रीणयितुमित्यथः । इतं 

यज्ञकर्म यागकमं येन सः कृतयज्ञकर्मा । भगवदर्दानस्य फलवत्तां दशंयति--द्ट 

द्मिति। इष्टममिरुषितं ददातीतीष्टदसलतम्। इष्टावापिर्मगवदर्शन्य फरमिति 

भावः ॥ 

भगवतो वरपदानमाह- 

अभिष्टुतस्तत्र भनीश्वरेस्त्वं राज्ञः स्वतुस्य सुतम््यमानः । 
स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणस्तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूतं ॥ २॥ 

अभिषटूत इति ॥ हे विश्वमूर्ते तत्र मुनीश्वरः अमिष्टुतः खम् इति ह्वाणः 

बर्हिषि तिरोदधा;। विश्वमूतै जगन्मय । यल यत्राभिरूषति भगवांस्तत्र तल 



दशकम्-२०) ऋषभयोगिचरितवणनम् । १५५ 

सानं प्रदर्शयितुमन्तर्धातुमपि समर्थं इत्यमिप्रयेणेतत्सम्बोधनमिष्टिमध्ये आसनः 
प्रद्श॑नस्यामावन्तर्थानस्य चोपपादकमित्यवगन्तव्यम् । तत्न इष्टिमध्ये | मुनीश्वरैः 
सुनिपवरैः । अमिष्टूतः अमितः स्थित्वा स्तुतः । इति अनेन प्रकारेण । ्रुवाणः 
कथयन् । वर्हिप्य्नो । तिरोदधाः तिरोदहितोऽभूः। भगवद्रचनप्रकारमाह-- 

` अहं स्वयं जनिष्ये इति । जनिष्ये नामिपल्यां मेरुदेग्यामवतरिप्यामि । एवमुक्तौ 

हेतुमाह--राज्ञः स्वुल्यं सुतमथ्य॑मानः इति । राज्ञः नाभेः। स्वतुल्यमीश्वर 
तुल्यम् । सुतं पुत्म्। अरथ्यमानः मुनीश्वरैः प्ाथ्य॑मानः ॥ 

अथ भगवत ऋषभदेवावतारमाद-- 

नामिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतोऽभूक्रोषभाभिधानः । 
अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः ॥ ३ ॥ 

नाभिप्रियायामिति ॥ अथ त्वं नामिप्रियायां मेरुदेव्यामंशतः ऋषभा 

मिधानः अभूः । अथ अनन्तरम् । नामिप्रियायां नाभेः प्रियायां भार्यायाम् । 
मेरुदेव्यां मेरुदेव्याख्यायां मेर्सुतायाम्। अंशतः अरोन । ऋषभामिधानः 
चरषमनामा । अमू; अवतीणं इत्यथः । ऋषभदेवस्याढो किकाननुमावादी 
नाह--अलोकसामान्यगुणप्रमावप्रभावितारोषजनपमोदः इति । अरोकसामान्यैः 
अमानुरैर्मणैः प्रमविश्च प्रभावितः उत्पादितः अरोषजनानां समस्तजनानां प्रमोदः 

पीति्येन स तादशः ॥ 

नारभरवैकुण्ठरोक्रमीपिमाह-- 

त्वयि त्रिलोकीभति राज्यभारं निधाय नाभिस्सह मेरुदेव्या | 

तपोवनं प्राप्य भवभ्निषेवी गतः किलानन्दपदं षदं ते ॥४॥ 

त्वयीति.॥ नाभि; ते पदं गतः किल। ते तव॒श्रीनारायणस्य | 
पदं स्थानं वैकुण्टलोकम् । गतः प्राप्तः । किठिति वार्तायाम् । वैकुण्टपद् 

पातेः भयोजनमाह --आनन्दपदमिति । आनन्दस्य निरतिशयघुखस्य । पदं 
स्थानम्। निरतिशयानन्दप्रातिः प्रयोजनमिति भावः । वैकुण्ठपदपराप्तो हेतु 

माह--लयि राज्यमारं ` निधाय मेरुदेव्या सह तपोवनं पाप्य भवन्निषेवी इति । 
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सवयि ऋषमदेवे । राज्यभारं निधाय विन्यस्य । लां राज्येऽमिषिच्येत्यथः । 

 मवन्निषेवी मवत्सेवानिरतः सन् । ऋषभदेवस्य राज्यभारविन्यसनयोम्यतामाह- 

तिरोीभृति इति । त्रयाणां लोकानां समाहारखिरोकी तां बिभर्तीति तिरो 

कीमृत् तथाविघे । त्रिरोकीमर्तुः राज्यभारः कियानिति भावः ॥ 

भगवत ऋषभदेवस्यारोकसामान्यं प्रभावं व्णयति- 

ृद्रस्त्वदुतकरषकृतादमर्षाढवषे नार्मि्जनामवर । 
यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववषेमेनदयदधाः सुवषेम् ॥ ५ ॥ 

इन्द्र इति ॥ तदा तवं निजयोगराक्स्या एनत् स्ववषं सुव व्यदधाः। 

तदा तस्मिन्ञवसरे। त्वम् ऋषमभंदेवः । निजयोगशक्स्या निजया स्वीयया योग 

शक्तया योगबलेन । एनत् अजनाभाख्यम् । स्वस्य वर्ष स्ववर्षम् | शोभनं 

वई वृष्टि्यस्मस्तत् सुवर्षम्। व्यदधाः कृतवानसि ! वदेत्यस्यार्थमाह--यदा 

इन्द्रः लदत्कर्षकृतात् अमर्षात् अस्मिन् अजनामवर्षे ` न ववर्ष इति । इन्द्रः देवे 

नद्रः। लदुक्कर्षकृतात् तवोत्कर्थेण कृतात् । अमर्षात् कोपात् । स्ययेति 

यावत्। अस्मिन् क्रषमदेवाधिष्ठिते । अजनामवर्षं अजनामाख्ये वर्षे । अल 

्रीमद्धागबतम्-- "तस्य हीन्द्रः स्पर्धमानो मगवान् वषे न ववर्ष तदवधायै भग 

वानृषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यालसयोगमायया स्ववषमजनामं नामाभ्यवषत्' इति । 

| ऋषभदेवस्य दारपरिम्रहं पुतोदत्तिश्वाट- 

जितेन्द्रदचचां कमनीं जयन्तीमथोददहम्नामसताश्चयोऽपि । 
अजीजनस्तत्र श्चतं तनूजानेषां शितीशो भरतोऽग्रजन्मा ॥ £ ॥ 

जितेन्द्रदत्तामिति ॥ अथ त्वमात्रताशयः अपि जितेन्द्रदत्तां कमर्न 

जयन्तीमुद्रहन् तत्र शतं तनूजान् अजीजनः । अथ अनन्तरम् । त्वमृषभदेवः । 

आसनि परज्ऋहमणि रतः आयक्तः आयो ऽन्तःकरणं यस्य सः आस्रताशयः । 

आसमारामस्सन्निव्र्थः। अपिर्विरोधे । जितेन्द्रदत्तां स्वयोगशक्सया जितेनेन्दरेण 

दत्ताम्! कमनींसुन्दरीम्। षतचच गुणान्तराणामप्युपरक्षणम् । जयन्तीं तदाख्यं 
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कन्याम् | उद्हन् परिणीयेत्यथः । गृहमेधिनां धर्मान् स्वयमपिष्ठाय जनान् 
बोधयितुमिति भावः। अत्र जयन्त्याम् । तनूजान् पुत्रान् । अजीजनः जनि 
तवानसि । क्षितीशः भरतः एषामग्रजन्मा। क्षितीशः राजा । भरतः तन्नामा 
पुतः। एषां तनूजानाम्। अग्रजन्मा अग्रजः । आसीदिति रोषः ॥ 

अथ ऋषभदेवसुतानां चस्तिमाद- 

नवामवन् योगिवरा नबान्ये सपारयन् भारतवर्षलण्डान् । 
सैका त्वश्ीतिस्तव शेषपुतास्तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः ॥ ७ ॥ 

नवेति ॥ नव योगिवराः अभवन् । अत . एषामिति पूर्वस्मात् शोका 
दनुवर्तते। एषामृषमदेवयुतानां मध्ये । नव पूत्राः। .योगिवराः यो गिभ्रष्ठाः । 
अन्ये नव तु भारतवष॑खण्डान् अपारयन् । अन्ये अपरे । तुविरोषे । तमाह-भार 

तवर्षखण्डानपाख्यन्निति । भारतव्षखण्डान् भारतवषंस्य खण्डान् विभागान् कुशा 

व्तकावरतब्रषावर्तादीन् । अपारयन् परतयेकमेकेकमरक्षनित्यथः । सेका अशीतिः 
तव रोषपुतराः तु तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः। एकेन सहिता सेका । अशीतिः 
अष्टगुणिता दश्च । एकाडशीतिपरिमिता इत्यथः । तव॒ ऋषभदेवस्य । रोषपुाः 

रोषाः अवशिष्टाः पुत्लाः। अतापि तुविदोषे । तमाह--मूसुरभूयमीयुरिति। तपो 
नलात् तपःपमावात्। भूसुरमूयं ब्राह्मणत्वम् । इयुः पराप्ताः ॥ 

एवमृषमदेवसुतानां चरितरिमुक्त्वाऽनन्तरं तस्येव परवृत्िमाह-- 

उक्त्वा सुतेम्योऽथ बुनीन्द्रभध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितयक्तिमागेम् । 
स्वयं मतः पारमहंस्यवृतिमधा जडोन्मसपिशावचरयांम् ॥ ८ ॥ 

उक्त्वेति ॥ अथ त्वं मुनीन्द्रमध्ये सुतेभ्यः विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमागं 

मुक्त्वा स्वयं पारमहंस्यवृततिं गतः जडोन्मत्तपिश्षाचचयामधाः । अथ अनन्तरम् । 

तवमृषभदेवः। मुनीन्द्मध्ये मुनीन्द्राणां सुनिधष्ठानां मध्ये,। सुतेभ्यः पृतेभ्यः । 

विरक्तिमक््यन्वितमुक्तिमाग विरक्तिवैराग्यं भक्तिशवेति विरक्तिमक्ती ताभ्यामन्वितं 

सहितं मुक्तिमा मोक्षमागेम् । उक्सवा उपदिश्य । स्वयमसिब1 पारमहंस्य 
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वृतिं परमहंसानां दृतिम् । गतः प्रापतः। जडोन्मत्तपिंशाचचया जडानामज्ञाना 

मुन्मचानामुन्मादवतां पिशाचनां च चर्यां इृत्तिम् । अधाः कृतवानसि | जना 

नासुपदेशयेति भावः ॥ 

ननु ब्रह्मभूय गतो भगवानृषभदेवः किमथ परमहंसानां वृत्ति गत॒ इतिं 

चेत्तत्राह- 

परात्मभूतोऽपि परोपदेश्ं डवेन भवान् सर्वनिरस्यमानः। 
बिकारदीनो विचचार क्रत्स्नां महीमहीनात्मरसामिरीनः ॥ ९॥ 

परात्मभूत इति ॥ भवान् परातममूतः अपि परोपदेशं कुर्वन् कृस्नं मही 
विचचार । . भवानृषभदेवः । परात्भूतो बऋ्ममूतः । अपिविरोधे ¡ परोपदेशं 

परेभ्योऽन्येभ्य उपदेशम् । ब्रह्मोपदेशमिति यावत्। ङर्स्नां समस्ताम् । महीं 

पृथिवीम् । विचचार अचरत्। लोकानुग्रहाय पारमहंस्यदृत्तिं गत इति भावः । 

ननु किं मुखतो ब्रह्मोपदे शं कृतवानुत प्रकारान्तरेणेति चेत्तव्राह--सर्वनिरस्यमानः 

विकारहीनः इति । सवैनिरस्यमानस्त्यञ्यमानः । अवधूत इत्यथः । विकार 
हीनः विकरश्शरीरामभिमानजनितेः कर्वृत्वभोक्तृत्वयुखदुःखा दि मिरहीनो रितः सन् । 
तथाच स्वस्य परमहंसवृत््येव परोपदेशः, नं मुखत इति भावः । विक्रारहीनतार्या 
देतुमाद-अहीनासमरसामिीनः इति । अहीनालमरसे परमानन्दानुभवेऽमिरीनः 

- तदैक्यं प्राप्तः । जीवन्मुक्त इति यावत् ॥ 

अथ भगवत ऋषभदेवस्य चरितमुपसंहरन् प्राथयते-- 

शयुत्रतं गोमृगकाकचया चिरं चरन्नाप्य प्रं स्वरूपम् । 
दवाहृताङ्कः कुटकाचके त्वं तापान् ममापाङ्र वातनाथ ॥ १० ॥ 

| शयुत्रतमिति ॥ दहे वातनाथ चिरं शयुत्रतं गोमृगकाकचयां चरन् पर 

स्वरूपमाप्य कुटकाचले दवाहताङ्गः तवं मम तापान् अपाकुर । वातनाथ गुह 

वायुपुरनाथ । चिरं चिराय । हायुत्रतमजगरत्रतम्। गोगृगकाकचया गवा 

मृगाणां काकानां च चया वृत्तिम् । चरन्नाचरन् । अजगरबदनुयमो गोमू्गा 
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दिवच्छुद्धथरुद्धिदिंधिनिषेधादे निवृत्तश्चेस्यथः । परोपदेशायेति भावः । परं सर्वो 
क्कष्टम् । स्वस्य पं स्वरूपं बह्म । आप्य प्राप्य । कुटकाचठे कुटकाद्रौ । ̀ दवेन 
वनहुतारानेनाहतं दर्धमङ्ग शरीरं यस्य॒ स दवाहताङ्गः । ममानन्य्रणस्य । 

तापान् बाह्यानाभ्यन्तरांश्च सन्तापान्। अपाकुरु निवतेय ॥ | 

इति ऋरषभयो गिचरितवणनं 

विहादहाकम् ॥ 

एकविशषदज्ञकम् ॥ 

अथ कोकरक्षाये तत्तद्भूखण्डेषु ततदरपेण सन्निदधानं भगवन्तं स्तौति-- 

मध्योद्धवे युवे हरदृतनाभ्नि षष 
गरीप्रधानवनिताजनमात्भानि । 

हर्वेण मन्त्रनुतिभिः सथ्ुपास्यमानं 

सङ्क षैणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् ॥ १ ॥ 

मध्योद्धव इति ॥ अहम् ईइखछव्रृतनाश्नि वेष शर्वेण मन्तनुतिभिः समु 

पास्यमानं लां संश्रये । वं खण्डे। शर्वेण भगवता भवानीपतिना । मन्त 

नुतिमिरमन्तेण नुतिभिः स्तोत्रैश्च । समुपास्यमानं सम्यगाराध्यमानम् । संश्रये 

आश्रये । ननु सवैरपास्यो मगवान् भवानीपतिः कथमन्यमुपासत इत्याशङ्का 
परिहत भगवन्तं सम्बोधयति --हे अधीश्वर इति । अधीश्वर ईश्राणामपीश्वर । 

उक्तशचैतत् शव शङ्करादीश्वरविनियमनम्' इति । रर्वेणोपस्यमानस्य भग 

वतः स्वरूपमाह -- सङ्क्षणासमकमिति। सङ्कषणस्वरूपमिर्यथेः। ननु अवः 

कस्मिन् प्रदेरो दकावृतं वर्षमिति चे्ततराह-- युवः मध्योद्धवे इति । भुवः भूमेः । 

मध्योद्धवे मध्यवतिनि। ह्छवृतवर्षस्य विरोषमाह --गोरीपरध।नवनिताजनमात्नभाजि 
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इति । गौरीपधानः पार्वतीप्रथानः वनिताजनः ख्ीजन एव वनिताजनमातं भजतीति 

तथाविपे | पावतीशापान्मदेश्वरव्यतिरिक्तपुरुषागम्यत्वात्तस्य वषंस्येति भावः । अल 
हर्वेण समुपास्यमानमित्यनेन व्यज्यमाना परमेश्वरगता भगवद्धिषयकरतिः कविं 

गतां तां पुष्णातीति ध्येयम् । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् ॥ 

भद्राश्ववर्षे सन्निदधानं भगवन्तं स्तोति-- 

मद्राश्चनामक इका$ृतपूवेवरष 
भद्रभवोभिच्षिभिः परिणूयमानम् । 

कत्पान्तगूढनिगमोद्धरणग्रवीणं 
ध्यायामि देव॒ हयशचीर्षतद् भवन्तम् ॥ २॥ 

मद्राश्चनामक इति ॥ दे देव अहं मद्राश्चनामके इ्ावृतपूर्ववर्षे ऋषि 
भिः भद्रश्रवोमिः परिणूयमानं भवन्तं ध्यायामि। देव प्रकाशमान। भद्रा 
धनामके भद्रावसंक्ञिते । इछवृतपू्ववर्षे इट्ावृतवर्षस्य पूर्वदिम्भवे वर्षे । ऋषि 
मि्ुनिमिः मद्रश्रवोभिः। मद्रश्रवा नाम धर्मसुतः, तक्कुरुपतयः पुरुषा भद्र 
श्रवस इत्युच्यन्ते । तैः । परिणूयमानं परितः स्थित्वा स्तूयमानम् । 
ध्यायामि चिन्तयामि । मद्राशववर्षे सन्निदधानस्य भगवतः स्वरूपमाट--कंर्या 
न्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं हयशीषंतनुमिति । कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीरणं 

कल्यान्ते कल्पावसाने गूढानां तिरोहितानां निगमानां वेदानासुद्धरणे ` उद्धारे 

प्रवीणं निपुणम् । हयशीर्षतनुं ह यग्रीवस्वरूपम् ॥ 

हरिवर्षे सनिहितं भगवन्तं स्तौति- 

ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे 
्रहादञ्चख्यपुरुषैः परिषेव्यमाणम् । 

उनुङ्गगान्तधवलाङृतिमेकश्द्ध- 
ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तम् ॥ ३ ॥ 

भ्यायामीति ॥ हे भगवन् अहं दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्यदमुख्य 
पुरुषैः परविव्यमाणं भवन्तं ध्यायामि । भगवन्नैश्र्यादिसम्पन्न । दक्षिणगते 
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इकटादृतवर्षस्य॒दक्षिणदिम्भवे। हविवषवरषे हरिवर्षाल्ये वषे । प्रहादमुख्य 
परुषैः प्रहादो हिरण्यकशिपोः पतो मुख्यः प्रधानो येषां ते 
प्हादमुख्यास्तादरौः पुरुषैः । परिषेग्यम।णं परितः सेव्यमानम् । ध्यायामि 
चिन्तयामि । हयिर्षं सन्निहितस्य भगवतः स्वरूपमाह --उतुङ्गशान्तधवला 

कृतिम् एकशुद्धज्ञानपरदं नरहरिमिति। उतुङ्गा उन्नता शन्त सोम्या धवला 
रुरा आङ्ृतिः स्वरूपं यस्य॒ तमुतुद्गशान्तधवलाङ्ृतिम् । एकं मुख्यं शं 

निरुपाधिकं ज्ञानं प्रददती्येकशुद्धज्ञानपदस्तादशम् । ब्रहज्ञानप्रद मित्यथेः । 

नरहरिं नृसिदहरूपम् ॥ | 

केतुमाकव्षे सन्निहितं भगवन्तं स्तोति- 

वष प्रतीचि रलितात्मनि केतुमाले 

रीलाबिरोषललितस्मितश्षोभनाङ्गम् । 
रक्ष्या प्रजापतिसुते निषेव्यमाणं 

तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे ताम् ॥ ४ ॥ 

वर्षं इति ॥ अहं प्रतीचि रक्तिसनि केतुभलि वर्षे रक्ष्या प्रजापति 

सुतैः च निषेव्यमाणं त्वां भजे । प्रतीचि पश्िमदिरि। इट्छावृतवषस्य पश्चिम 

दिग्मव इत्यर्थः। लक्ितात्मनि मनोहरे । केतुमाटे केतुमारनामनि । रक्ष्या 

भरिया । प्रजापतिः भजापतेः सुतैः पुतः । चकारस्समुच्चये । निषेव्यमाणम् 
आराध्यमानम् । मजे आराधयामि । केतुमाठे सन्निहितस्य भगवतः स्वरूपमाह-- 

 छीखाकिरोषरुकितस्मितश्ोमनाङ्गं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुमिति । टीसाविशेषै 

विखासवेष्टाविरोषै्टङितेन मनोहारिणा स्मितेन मन्दहासेन च शोभनं रमणीय 

मङ्गं शरीरं यस्य तं रीराविदोषक्ितिसिमितशोमनाङ्गम् । तस्याः रक्ष्याः । 

परियाय प्रीय । कृता अङ्गीकृता कामतनुः कामदेवस्वरूपं येन तं कृतकामतनुम् ॥ 

रम्यकवर्धे सनिदधानं भगवन्तं स्तोति-- 

रम्ये हयुदीचि खलु रम्वकनाश्चि वर्ष 

तद्रषनाथमलुवर्यसपय माणम् । 
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भक्तै कवत्सलममत्सरहत्यु भान्तं 
मत्स्याकृति ञुवननाथ भजे भवन्तम् ॥ ५॥ 

रम्य इति ॥ टे भुवननाथ अहं रम्ये उदीचि रम्यकनान्नि वर्षं खट 
तद्र्मनाथमनुवर्यसपर्यमाणं मवन्तं भजे । भुवननाथ लोकनाथ । रम्ये मनोहरे । 
उदीचि उत्तरदिशि । इत्ावृतवर्षस्योत्तरस्यां दि्ञीवय्थः। रम्यकनान्नि रम्यका 
मिधाने। खच्विति त्वथ, वाक्याुङ्करे वा] तदररषनाथमनुवर्यसपर्यभाणं तद्रषे 

नायेन रम्यकवर्षनायेन मनुव्येण मनुशरेष्ठन सपय॑माणं पूज्यमानम् । मजे आरा 
धयामि । रम्यकवर्ष सन्निटितस्य भगवतः स्वरूपमाह - मस्स्याङृतिमिति । 

मत्स्यस्याङृतिरिवाङ्ृतिर्यस्य तथाविधम् । मस्स्यमूर्तेविरोषमाह - भक्तेकवत्सलम् 

अमत्सरहत्सु भान्तमिति। मभक्तेकवत्सरं भक्तमात्रपरियम् । अमत्सरदससु अमत्स 
राणां रागद्रेषादिरहितानामिस्यथः। हस्ु हृदयेषु । भान्तं प्रकाशमानम् ॥ 

दिरण्मयवर्षे सन्निहितं भगवन्तं स्तोति-- 

व दिरण्मयसमाहयमोत्तराह- 
मासीनमद्विशतिकमेठकामटाङ्गम् । 

संसेवते `पितृगणप्रवरोऽयेमा यं 
तं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् ॥ ६ ॥ 

वर्षमिति॥ दे भगवन् परचिन्मयातन् अहं दिरण्मयसमाहयम् ओत्त 

रां वर्षमासीनं तं त्वां भजामि। भगवनने्वर्यादिसम्पन्न। परचिन्मयारमन् विशुद्ध 

ज्ञानस्वरूप । हिरण्मयसमाहयं दिरण्मयामिधानम् । ओत्तराहमुततरदिम्भवम् । 

इ्ावृतवर्षस्येवयथैः। आसीनमधितिष्ठन्तम्। भजामि आराधये | हिरण्मयवर् 
सन्निहितस्य भगवतः स्वरूपमाह --अद्विधृतिकमंटकामटाङ्गमिति । अद्वेमन्दरस्य 

धृतौ वहने कर्मं वर्मं कामदं कौर्ममङ्गं शरीरं यस्य तं तथोक्तम् । अग्रत 

मथनवेलायां क्षीराम्बुधो निमजतो मन्दरादररुद्धरणायाङ्कीकृतकमटस्वरूपमित्यथं ; । 

तयदार्थमाह - -पितृगणभ्रवरः अर्यमा यं संसेवते इति । पितृगणप्रवरः पितृगणानां 

प्रः श्रेष्ठः । संसेवते सम्यक् सेवते आराधयति ॥ 
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उत्तरङ्करुषु सनिदधानं भगवन्तं प्राथयते-- 

किञ्चोक्तरेषु ङुरुषु प्रियया धरण्या 
संसेवितो महितमन्त्रचुतिप्रभेदः । 

दष्टग्रधृ्टयनपृषठगरिषठवष्मां 
त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञपराहमूतं ॥ ७ ॥ 

किञ्चेति ॥ किञ्च हे विज्ञनुतय्ञवराहमूर्ते उत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या 
महितमन्त्रनुतिप्रमेदेः संसेवितः तवं पाहि। किश्च जपिच। विकै्ञानिभिर्ुता स्तुता 
यज्ञवराहम्तिर्यस्य सः विजञनुतयज्ञवराहमूतिस्तादश । अनेनो्तरकुरुषु सननिदधा 
नस्य भगवतः स्वरूपमुक्तमिति वेदितम्यम् । उत्तरेषु कुस्पृत्तरकुरुषु । प्रयया 

वहमया । धरण्या मूमिदेव्या। महितमन्तनुतिपरभेदैः महितै पूति्मन्तेण 
नुतिप्रभेदैः स्तोत्रमेदैश्च । संसेवितः सम्यक् सेवितः आराधितः । पाहि त्रायस्व । 
मामिति शोषः। यज्ञवराहमूर्तः स्वरूपमाह --दंषटम्घृष्टषनप््ठग रिषठवरष्मा इति । 
द॑षटाया अग्रेण धृष्टः निष्पीडितः घनो मेधो येन तच्च विततं पृष्ठं यस्य तच्च गरि 
मद्युन्नतं च वर्म देहो यस्य तादृश इत्यथः ॥ 

किम्पुरुषवर्षे सन्निहितं भगवन्तं प्राथयते-- 

याम्यां दिक्च भजति किम्पुरुषाखूयवरष 
संसेवितो हनुमता दढभक्तिभाजा । 

सीतामिरभपरमाद्थतसूपशारी 

रामाटमकः पर्लिसन् परिपाहि विष्णो ॥ ८ ॥ 

याम्याभिति॥ हे विष्णो याम्यां दिह भजति किम्पुरुषाख्यवर्ष 
दढभक्तिभाजा हनुमता संसेवितः वतं परिपाहि । याम्यां दक्षिणां दिह भजति 

इव्टाव्रेतवर्षस्य दक्षिणदिमगतहरिवर्षवर्षस्यापि दक्षिणदिग्भवे इव्यर्थः । रि 
पुरुषाख्यव्े किम्पुरुषे । दृदभक्तिमाजा दढामनपायिनीं भक्तिं भजतीति 

तथोक्तेन । हनुमता वायुपुत्रेण कपिप्रवरेण । संसेवितः सम्यक् सेवितः आ 

राधितः | परिपाहि तरायस्व । मामिति रोषः। किम्पुरुषवर्षे सनिहितस्य 
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भगवतः स्वरूपमाह--सीताभिरामपरमादूमुतखूपशाी रामालसक्रः परिखसन् 

इति । सीताया अभिरामेण मनोहरेण परमादूसुतेन अत्यदूमुतेन रूपेण 
सौन्दर्येण शाक्ते प्रकाशत -इति सीताभिरामपरमादूमुतरूपखरी । रामासकः 
श्रीरामभद्रस्वरूपः। परिरुसन् विराजमानः ॥ 

~ अस्मिन् भारतवर्ष सन्निहितं भगवन्तं प्राथयते-- 

श्रीनारदेन सह भारतवर्षमुख्ये- 
स्त्वं सांख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः । 

आकल्पकारमिह साघुजनाभिरधी ` 
नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् ॥ ९ ॥ 

श्रीलनारदेनेति ॥ श्रीनारदेन सह भारतवषमुख्यैः सांख्ययोगनुतिभिः 

समुपास्यमानः इह आकल्पकारं साधुजनाभिरक्षी त्वं परिपाहि | - भारतवषं 

मुख्यैः भारतरवषे मुख्यैः प्रधानमूतेः। सांस्ययोगनुतिभिः सांख्येन प्रकृतिपुरुष 
विवेकन्ञानेन योगेनाष्टाङ्गयोगचर्यया नुतिभि र स्तोत्रैश्च समुपास्यमानः सम्य 

गुपास्यमानः सेव्यमानः। इह भरतवर्ष । , आकस्यकारं कल्पागमनकारः 

पथन्तम्। साधुजनाभिरक्षी सज्जनान् रक्षन् । परिपाहि तायस्व | मामिति रोषः। 

भारतवर्ष सन्निहितस्य भगवतः स्वरूपमाह-- नरसखः नारायणः इति | नरस्य 

सखा नरसखः । नन्वेकस्य भगवतः कथं सर्वेष्वपि वर्षेषु युगपत् सान्निध्य 

मित्याशङ्कं परिहरन् भगवन्तं सम्बोधयति- मूमन्निति । भूमन् परिपूणं ॥ 

अमुं जम्बदरीपं परितः शक्षादिसंक्ञिताः षट् द्वीपाः सन्ति। तेषु तत 

तत्र॒ सन्दधानस्य भगवतः स्वषूपमाह-- 

फक्षेऽकरूपमयि शारमल इन्दुरूपं 
दीपे भजन्ति इशनामनि विरूपम् । 

करोश्ेऽम्बुरुपमथ वायुमयश्च शाके 
त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाभि लोकाः ॥ १० ॥ 
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राक्ष इति ॥ अगि लोकाः वाँ कक्षे द्वीपे अर्करूपं शाल्मले इन्दु 
ख्य कुङनामनि विरूपं क्रशचे. अम्बुरूपम् अथ सके वायुमयं च अयि पुष्कर 
नाञ्नि ब्रह्मरूपं भजन्ति। अयीत्यनेन्तरं भगवक्निति पूरणीयमतोत्तरतापि। 
लोकाः जनाः । त्वामीश्वरम्। ष्क्षे फक्षसंस्तिते। द्वीप इति सर्वत्र सम्बघाति । 
अकेरूपं सुयस्वरूपम्। राल्मटे शाल्मरसंिते। इन्दरूपं चन्दस्वरूपम् ।. वहि 

ख्पमभिस्वरूपम् । कोच करोश्चाख्ये । अम्बुरूपं जरस्वरूपम् । शाके तन्नामनि। 
वायुमयं वायुस्वरूपम् । चकारः समुचये । ब्हरूपं ब्रहमस्वख्पम् ॥ 

अथ शि्ुमारवपुषं भगवन्तं प्राथेयते-- 

सर्वेधैवादिभिरुड््रकरेहेश 
पुच्छा दि केष्ववयवेष्वमिकरप्व मानि; । 
शिहुमारवपुषा महताशुपास्यः 

ध्यासु रुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन् ॥ ११॥ 

संवैरिति ॥ दे सिन्धुशायिन् महतां सन्ध्यासु रिञयुमारवपुषा उपास्यः 
त्वं मम॒ नरकं रुभ्धि। सिन्धो क्षीरसंमुद्रे शेत इति सिन्धुश्चायी तादश । महतां 
महद्धिः। सन्ध्यासु त्रिषु सन्ध्याकालेषु। शिद्यमारस्यावाक्शिरसः कुण्डली. 

भूतस्य िदयुमारसं ज्ञितस्य जलजन्तुविशोषस्य वपुः शरीरमिव वपुथस्य सः रिशुभार 

वपुस्तद्रपेण । उपास्यः आराध्यः । ममानन्यशरणस्य । नरकं दुगेतिम्। रुन्धि 

निवारय। दि्ुमारशरीरस्य भगवतो ज्योतिरनीकासकलं दशंयति--पुच्छादि 

केषु अवयवेषु अभिक्रसप्यमानेः धरवादिभिः सर्वैः उड़परकरेः अहैः च इति । पुच्छी 

दिकेषु लङ्गूप्मृतिषु । अवयवेषु ॒प्रतीकेषु । जमिकल्प्यमानैः उपासके 

रमित; कल्प्यमतनिः। भवादिमिर्भवमभृतिमिः। सरवैस्समस्तेः। उड्परकरेरधिन्यादि 

नक्षवसमूरैः । ग्रहैः सूर्यादिमिः। चकारस्समुचचथे। उपलक्षित इति रोषः ॥ 

अथ रोषमूतिं भगवन्तं स्तोति-- 

पातालमूटविं शेषतनुं भवन्तं 

लो ठकङ्ण्डलभिराजिसहस्शीषेम् । 
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नीराम्बरं ध्रतहरं युजगाङ्गनाभि- 
जुष्टं भजे हर गदान् गुरुगेहनाथ ॥ १२॥ 

पातारमूरथुवीति ॥ अहं पातारमूरुभुवि शोषतनौ भवन्तं भजे । 

पातारमूलमुवि पाताकमूलप्रदेशे । . स्थितमिति शेषः। रोषतनुं॑शेषमूर्तिम्। 
मजे आराधयामि । शेषमूरतस्वरूपमाह--रोरेककुण्डलविराजिसहसीषं नीरा 

म्बरं धतहरं-मुजगाङ्गनामिः जुष्टमिति । लोलेन चश्चलेनैककुण्डलेन विराजीनि 
शोभनशीखानि सहसरं शीर्षाणि शिरांसि यस्य तं रोरेककुण्डरविराजिसहल 

दीर्म् । नीरमम्बरं वलं यस्य तं नीलम्बरम् 1. धृतहरं हर्धरम् । भुजगा 

ङनामिर्नागबधूमिः । जुष्टं सेवितम्। अथ प्रार्थयते--दे गुरुगेहनाथ तवं गदान 

हर इति । गुरुगेहनाथ गुरुवायुपुरनाथ । गदान् ममानन्यश्चरणस्य बह्मानाम्य 

न्तरांश्चामयान् । दहर सहर ॥ 

इति जम्बृद्रीपादिषु भगबदुपासनाभरकारबणेनम् एकविदादशक, सद्विकम् ॥ 

इवि श्रीनारायणीयस्तो व्याख्यायां सुबोधिन्यां 

पश्चमस्कन्धपरिच्छिदः ॥ 

आदितः शोकसंख्या २२१ 
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दराविज्ञदशकम् । 

अथ भगवन्नाम सङ्कीतयतां कृतेऽपि पापे नैव नारकी यातनेति दर्शयितु 
मजामिलवृत्तान्तं प्रस्तोति-- 

अजाभिलो नाम महीसुरः परा चरन् भिमो धम॑पथान् गृहाश्रमी | 
गुरोगिरा काननमेत्य दवान् सुधष्टशीलां कलां मदाङलाम् ॥ १ ॥ 

अजाभिल इति ॥ दहे विभो पुरा गृहाश्रमी धर्मपथान् चरन् अजा 
मिः नाम महीुरः गुरोः गिरा काननमेत्य कुरां दृष्टवान् । विभो शक्ति 
सम्पन्न । अनेन सम्बोधनेन वक्ष्यमाणे स्वतः प्रदान्तस्याप्यजामिलस्य कुल्टा 
ङृषटहदयतया स्वधर्मोत्सर्जनादिकमन्ते भगवन्नामो्वरणं च भगवतः स्वनामसङ्क् 
नस्य प्रभावं दशं विष्यतः प्रभावादेवेति सूचितम्। गृहाश्रमी ग्रहमेधी। धमं 
पथान् गृहस्थोचितान् परृततिनिदृत्तिभारगान्। चरन्नाचरन्। नामेति प्रसिद्धौ । 
महीसुरो ब्रह्मणः। गुरोः पितुः। गिरा नियोगेन । काननमरण्यम्। एत्य 
पाप्य । समितकुशानाहर्वुमिति मावः । कुरुटामसतीं श्यम् । दृष्टवान् ददश । 
तस्याः परगुणप्रतारणनैपुण्यं द्शयति--युधृष्टदीरां मदाकुलमिति। सुतरां शूष 
मिथ्याविलासादिमिः परजनहदयवश्चननिपूणं शीरं स्वभावो यस्यास्तां सुधृष्टशी 
खाम्। मदाकुटखां मदेन मधुपानजनितेनाकरामलसाम् ॥ 

कुररं दष्टवतोऽजा मिस्य प्रवृत्तिमाह-- 

सवतः प्रशान्तोऽपि तदाहताशयः स्वधमंत्सृज्य तया समारमन् । 

अधर्मकारी दज्ञमी भवन् पुनदंधो मवश्नामयुते सुते रतिम् ॥ २॥ 

स्वत इति ॥ अत्र पूर्वस्म्ोकादजामिर इत्यनुवर्तते । अजामिलः 

स्वधर्ममुत्खञ्य तया समारमन् अधर्मकारी पुनः दशमी भवन् भवल्ामयुते सुते 
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रति दधौ | स्वधर्म स्वस्य धमं स्वकुखो चितं धर्मम् । उत्स्य व्यक्ता । स्वस्य 

धर्मपलीं त्यक्तवा गृहस्थधर्ममुतसग्येदय्थः । तया कुरुटया सह । समारमन् सवदां 

रममाणः । अधर्मकारी तस्याः कुटुम्बमरणाथं बहुविधानि पापकर्माणि कुर्वाणः । 

पुनरनन्तरम् । दशमी वृद्धः। भवन् परिणतः संन्। भवन्नामयुते नारायणनामके । 

ते पुत्रे। रतिमतिरेहम्। दधौ धृतवान्। ननु कथं धर्मपथांश्रजामिलः स्वधम 

मुत्सृष्टवानिति चेततत्राह--स्वतः प्रदीन्तः अपिं तदाहृताश्यः ईइति। स्वतः 

प्रान्तः स्वभावेन नितरां शान्तः। अपिविरोधे। तदाहताशयः तया कुख्टया 

मिथ्याविरासादि भिराहतो वीकृतः आशयो मानसं यस्य तादृशः । कामस्य 

दर्बारत्वादिति भावः ॥ 

अथ तस्य गर्तिवंयसश्चरमावस्थामाह -- 

स मृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करांसरीनभिलक्षयन् भिया । 

पुरा मनार् स्वत्स्पृतिवासनाबलाज्जुहाव नारायणनामकं सुतम् ॥ २ ॥ 

स इति ॥ सः मृदुकाले भिया नारायणनामकं युतं जुहाव । सः अजा 

मिरः। मृद्युकाठे मरणसमये । भिया भयेन । हैत तृतीया । नारायण 

` नामकं नारायणनामानम् । सुतं पुत्रम् । जुहाव आहूतवान् । भयदेतुमाह-- 

मगङ्करान् त्रीन् यमराजकिङ्करान् अभिरक्षयन्निति। भमयङ्करान् भीषणाकारान् । 

यमराजकिङ्करान् यमराजस्य किङ्करान् मृर्यान् । अभिरक्षयन् अभिमुखं पश्यन् । 

ननु स्वधर्मान् परिव्यज्याधमेकारिणः कथमजामिरस्य मुखान्नारायणनाम मरणावस्तर 

निर्गतममूदिव्याशङ्कायामाह -- पुरा मनाक् त्वसस्मृतिवासनाबरादिति । पुरा कुर्या 

परिग्रहात् पूर्वम्। मनागीषत् । लसममृतिवासनाबसत् त्वतसमृतेर्भमगवदुपासनस्य 

वासना संस्कारस्तस्या बङात् प्रभावात् ॥ 

नारायणनामवर्णो्चारणस्य प्रमावमाह-- 

हुराशयस्यापि तदास्वनिगेतसखदीयनामाक्षरमात्रवेभवात् । | 

पुरोऽभिषेतुर्मवदीयपार्षदाश्चतुैजाः पीतपटा मनोरमाः = ॥ ४ ॥ 
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दुराशयस्येति ॥ ̀ अत्र पएृवस्माष्ोकात् स इव्यनुवृत्य॒षष्ठन्तत्या 
विपरिणम्य योजनीयम् । दुराशयस्य अषि तस्य पुरः मवदीयपाषदाः अमि 
पेतुः। दुराशयस्य स्वधर्मपरित्यागेनाधर्भकारितया च दुरासनः। अपिर्विरोधे । 
तस्य अजामिरस्य । पुरः पुरस्तात् । भवदीयपाषदाः भवदीयाः पार्षदाः । 

विष्णुदूता इत्यर्थः । अभिपेतुः प्रादुभूताः । अपिशब्देन दितं विरोधं परि 
हरति-- तदालनिर्गत्वदीयनामाक्षरमत्रवैमवादिति । तदात्वे मरणसमये निग 
तस्य त्वदीयनामाक्षरमत्रस्य नारायणेति वर्णचतुष्टयमात्रस्य वैभवात् प्रमाबात्। 
मात्रपदेन भक्तिद्धादीनां व्यवच्छेदः । अत्र निगेतपदेन नारायणनामोच्चारणस्य 
अबुद्धिपूर्वकत्वं व्यज्यते । मगवत्याषदानां स्वरूपमाह--चुयैजाः पीतपटाः मनो 
रमाः इति। चत्वारो भुजाः करा येषां ते चतु्यैनाः । पीतपटा: पीताम्बरः । 

मनोरमाः मनोहराङृतयः ॥ 

भगववार्षदानां प्रवृततिमाह- 

अथु सम्पश्य बिकषतो भटान् वियुजतेत्यारुर्धुबलादमी । 
निवारितास्ते च भवज्नेस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् ॥ ५ ॥ 

अघ्युमिति ॥ अमी अमुं सम्पार्य विक्षतः भटान् विमुञ्चत इति बरत 

आरुरुधुः च । अमी मगवत्पार्षदाः । अमुमजामिरम्। सम्पाद्य पारोन गले 

ध्वा | विकर्षतः आकर्षतः । भटान् यमकिङ्करान् । इति इयुक्तवा । बलात् 
ओजसा । आरुर्धुः निवारितवन्तः । अमिपतननिवारणक्रिययो; समुशयाथकेन 

चशब्देन पूरदकरियानन्तरं दवितीयक्रियायाः कारविम्बाभावो चोत्यते । भवजनैः 
निवास्ताः तै च तदा निखिलं तदीयपापं न्यवेदयन् । भवजनैः भवताषदैः। 
अत्र॒ भवजनैरिदयुक्त्या तेषां दर्वारल्वं चोत्यते । निवारिताः निरुद्धाः। ते 

यमकिङ्कराः ! चकारस्तव्थे । तदा तस्मिन्नवसरे । निखिलं समस्तम् । तदीय 

पापं तदीयमजा मिकसम्बन्धि पापं पापकम । न्यवेदयन् निवेदितवन्तः ॥ 

मगवद्याषदानां प्रतिवचनपरकारमाह चतुभिः- 
६ 22 
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भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः । 
न निष्कृतिः कि विदिता भवाद्श्चामिति प्रभो स्वत्पुरुषा बभाषिरे । £ ॥ 

भवन्त्विति ॥ दे प्रमो च्पुरुषाः इति बभाषिरे । प्रभो सर्वेश्वर । त्वत्पु 

रषाः ' त्वत्पाषंदाः । इति अनेन प्रकारेण । ब्रभाषिरे उक्तवन्तः । इतीत्यनेनोक्तं 

प्रकारमाह-- दे पण्डिताः पापानि भवन्तु, कथं तु निष्कृते कृते अपि दण्डनमस्ति । 

. भवादचां निष्कृतिः न विदिता किम्। पण्डिताः | पण्डितश्चब्दोऽत्र विपरीत 

लक्षणया मूसंवाची । वृथा पण्डितम्मन्या इत्यथः । नारायणनामोचारणरूपप्राय 

श्चितते कृतेऽप्यजामिले दण्डनो्मादिति भावः । निष्कृते प्रायधित्ते । कृते अनुष्ठिते । 

दण्डनं दण्डः | भवादशां धमेराजकिङ्करेः । कतरि षष्ठी । भवादृशामिति सोपार 

म्भवचनम् । दण्डनेऽधिकरृतानां दण्डयादण्डयविवेकशरा्यत्वाद्पारुम्भः । 

निष्कृतिः प्रायशधित्तम् | विदिता ज्ञाता ॥ 

ननु श्रुतिस्मृति विहितङृचनान्द्रायणा दि प्रायश्चित्ताननुष्ठानादयं दण्डय एवेत्या 
शङ्कां परिह भगवत्नामोचचारणरूपं प्रायधित्तमनेन कृतमिति विवक्षवः प्रथमं छक 
चान्द्रायणादिभ्योऽपि भगवत्सेवाया उक्कर्षमाहुः-- 

श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता त्रतादयः पुनन्ति पापं न दनन्ति वासनाम् । 

` अनन्तसेवा तु निद्धन्तति हयीभिति प्रमो तत्पुरुषा बभाषिरे ॥ ७ ॥ 

्रुतिस्परतिभ्यामिति ॥ इति प्रमो इत्यादि पूर्ववत् । एवमुत्तरत्रापि 
द्रष्टव्यम् । श्रतिस्मृतिभ्यां विहिताः तरतादयः पापं पुनन्ति वासनां न नन्ति 

अनन्तसेवा तुं द्यी निङ्कन्तति । श्र्तरवेदः स्मरतिश्चेति श्रुतिस्मृती ताभ्यां विहिता 

प्रदरिताः। व्रतादय: त्रतप्रमृतयः । त्तानि चान्दरायणादीनि ! आदिग्रहणातती्थ 

खानादि गृहते । पापं पापकर्माणम्। पुनन्ति पावयन्ति। अथवा, पापं दुरि 
तम् । पुनन्ति शोधग्रन्ति। वासनां सजातीयकर्मो्ादकं संस्कारम् । खनन्ति 

छिन्दन्ति । अनन्तसेव। भगवद्धजनम्। तुर्विरोषे। विरोषमाह -- द्वयीं निकृन्ततीति । 
दरथीं पापं वासनां च। निकृन्तति छिनत्ति ॥ 

अजामिलेन नारायणनामोच्वारणरूपं प्रायश्चित्तं कृतमित्वाहुः-- 
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अनेन भो जन्मस्हस्चको टिभिः कृतेषु पपेष्वपि निष्कृतिः कृता । 
यदग्रहीन्नाम भयकरो हरेरिति प्रभो स्स्पुरूषा बभाषिरे ॥ ८ ॥ 

अनेनेति ॥ मोः अनेन जन्मसहक्षकोटिमिः कृतेषु पपिषु जपि निष्कृतिः 

कृता । मो इत्यनन्तरं यमराजकिङ्करा इत्यध्याहतव्यम् । भो इति सम्बोधने । 

अनेन अजामिलेन । जन्भसहसलकोरिमिः कोएिसंख्यर्जन्मसहसैरिवयर्थः । कृतेषु 
माचरितेषु । पापेषु पापकभसु । फं पुनस्लदुक्तेषु परपेष्िस्यपिशब्दा्थैः । 

निष्कृतिः प्रायधित्तम् । कृता अनुष्टिता। ननु कीरश्ची सा निष्कृतिरिति 
चेत्तवाहुः--यत् भयाकुलः हरेः नाम अग्रहीदिति। अत्र वाक्ये पूर्ववाक्यादनेनेत्य 

नुवृत्य प्रथमान्ततया विपरिणम्य योजनीयम्| अयमजामिरः । भयाकुलः युष्मान् 

दष्ट भयाकान्तः । हरेभगवतः श्रीवासुदेवस्य । नाम नारायणेति वणेचतुष्टयम्। 

अग्रहीदुक्तवानित्यथंः ॥ | | 

नन्वसौ म्रियमाणो न हरिनामोचारितवान्, किन्तु पुतं तन्नामानमाजुदहा 

वैव, अतो न पापक्षय इत्याशङ्कायामाहः-- 

नृणाभवुद्धयाऽपि शुन्दकीतेनं दहत्यधोधान् महिमाऽस्य ताद्शः। 
यथाऽग्निरेधांसि यथोषधं गदानिति प्रभो स्वत्पुरुषा बभाषिरे ॥ ९॥ 

नृणामिति ॥ वृणाम् अनुद्धया सुकुन्दकीतनमपि अधोषान् दहति । 

नृणां मर्त्यानाम् । अबुद्धथा इदं मगवन्नाम, इदं कीर्तितं सद्रोषाधोषहरं भव 

तीति बुद्धि विनेत्यर्थः) अधौधान् पापस्नयान्। दहति वारयति । अत्र 
नाशयतीति.वक्तव्ये दहतीदयुक्तिः,. यथा दहनस्तूररारिमनायासेनेव शीग्रं भस्मी 

करोति, तद्रत् मगवन्नामसङ्कीतंनं प्ापस्चयान् शीरं नाशयतीति योतयति । ननु 

कथमस्य तादृशं सामर्थ्यमिति नानुयोजनीयम्, नाम्नो महिन्नः श्रूयमाणत्वात् 

दष्टत्वाचेतयाहुः- -अस्य तादृशः महिमा इति । अस्य नामसङ्कीतेनस्य । तादशः 

अपरिच्छेय इत्यर्थः} महिमा महालयम् । वियत इति रोषः। उक्ताथ 

` सन्देह निनत्तये दष्टान्तद्रयमाहुः-- यथा अभि; एधांसि यथा ओषधं गदानिति। 
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एधांसि इन्धनानि। गदानामयान्। यथा अबुद्धिपूर्वकं श्षिपोप्यभिरिन्यनानि 

भस्मीकरोति, यथा वौषधमनबुद्धिपूर्वकमुपयुक्तमप्यामयः न् निवारयति , तद्त् श्री 

गोविन्दनामसङ्की्तनमवुद्धिपूवंकमपि दुरितसश्चयान् निवारयति । तादृशं तस्य 

माहाल्यमिवयर्थः। अतो नायं॑दण्डनमर्हतीत्यपसरत यूयमिति भावः। सवंत 

इति प्रमो, इत्याचावृत्तिः प्रति्षोकं स्तोत्रत्वसिद्धयर्थति द्रष्टव्यम् ॥ 

अजामिकरस्य भगववदप्राप्तिमाह- 

इतीरितैरयाम्यभरोरपासृते भवद्धटानाश्च गणे तिरोहिते । 
भवत्समति कश्चन कारमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्धटेरसो ॥ १० ॥ 

इतीति ॥ इति ईरितैः याम्यभरैः अपासृते भवद्धरानां गणे च 

तिरोहिते असो कश्चन कारं मवसस्मृतिमाचरन् मवद्धैः भवत्दं प्रापि । इति 

भवन्तु पापानि इत्यादिनोक्तमकारेण । दैरितेरुक्तैः। याम्यमरैः, यमकिङ्करेः । 

अपासते अपसरणे ते सति । भवद्धटानां भवता्षदानाम्। गणे समूहे । 

चकारस्समुच्चये । तिरोहिते अन्तर्हिते सति । असावजामिलः । कश्चन कालम् 
अल्पकालम् । भवल्स्मृति भवतः स्मरणम् । आचरन् कुबाणः | भवद्भरभव 

त्पा्षदैः। भवत्पदं भवतः पदं विकरुण्टनिख्यम्। प्रापि नीतः । यमदूतेष्वपाख 

तेषु भगवयार्षदेष्वपिं तिरोहितेष्वसावजा मिरुस्तद्वचनमाकर्ण्य॑समुपजातविवेकः 

पश्चा्तपन् गङ्कादरोरं प्राप्य कर्मिशचिदेव सदने स्थित्वा कमपिं कारं भगवस्समरणं 

कृत्वा विंजितसमाधिस्तदा पुरस्तात् प्रादभतैस्तेरेव भगवतपाषदै विमानेन विकुण्ठ 

निख्यं नीत इत्यथः ॥ 

अथ भगवद्रक्तेषु न कदाचिदपि यमदूता; प्रविदचन्तीत्याह- 

स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमस्त्वदङ्धरिभक्तेषु न गम्यतामिति । 
स्वकीयभृत्यानश्षिशिषदु्वकैः स देद वातालयनाथ पाहि माम् ॥ ११ ॥ 

स्वकिङ्गरेति ॥ यमः स्वकीयमृत्यान् उच्चकैः अशिरिक्षत् । यम: धम 

राज; । स्वकीयभूत्यान् स्वकीयानात्मीयान्. भृत्यान्. भटान् । इति अनेन प्रका 
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रेण । उच्चकैरतिनिर्बन्धेन । अशिरिक्षत् रिक्षितवान्। रिक्षाप्रकारमाह- 

त्वदङ््रिमक्तेषु न॒ गम्यतामिति । त्वदद्रभक्तेषु त्वदङ्प्रथोस्त्वचरणाम्भो 

रुहयोभ॑क्तेषु । न गम्यताम् । ` युष्मामिरिति दोषः। भगवद्धक्ताः परिहरणीया 

इत्यर्थः । यमस्येवंरिक्षणे हेतुमाह-- स्वकिङ्करावेदनशङ्कितः इति | स्वस्य 

"किङ्कराणां भृत्यानामावेदनात् मगवत्पार्षदङृत्यनिवेदनात् शङ्भितः स्वभृत्यापराधः 
स्वस्मिन्नपि स्यादिति भीतः सन्। इव्थञ्च न कदाचिदपि भगवद्भक्तानां 

यभात्तरिकिङ्करेभ्यो वा भयमिति पर्यवसितम् । यदक्तं श्रीमद्धागवते- सद्रन्मनः 

कृष्णपदारबिन्दयोनिवेशितं तद्गुणरागि येरिह । न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् 
स्वप्नेऽपि परयन्ति हि चीर्णनिष्कृताः ॥' इति । अथ प्राथयते-- हे देव बाताख्य 

नाथ सः त्वंमां पाहि इति। देव प्रकाशमान। वाताख्यनाथ गुरुवायुपुरनाथ । 

सः तादग्मक्तवात्सल्ययुक्तः । मामनन्यशरणम् । पाहि लायस्वं ॥ 

दत्यजामिलोपार्वाने 

दार्विंशदशकं सेकम् ॥ 

तेयो विक्षदशकम् ॥ 

एवमजा मिलवृतान्तप्रनेन पापञ्कतामपि भगवद्भक्तानां. न कदाचि 

पि यमात्तरिकङ्करेभ्यो षा भयमिदयुपदिर्यानन्तरं भगवतो भक्तषास्सस्यमेव 

पुनरप्युदाह्॑दक्षादीनीं च॑रिताणि प्रस्तोति-- 

 ्राचेतसस्त॒ भगवपरोहि दक्ष 
स््वत्सेवने व्यधित सगेविषृद्धिकामः। 

आंविबभूविथं तदा ₹रसदष्टवाहु- 
स्तस्मै बरे ददिथ ताश्च बधूमसिक्नीम् ॥ ॥ १॥ 
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` ब्रायेतस इति ॥ दे भगवन् प्राचेतसः अपरः दक्षः तु खल्सेवनं ग्यधित । 

भगवतैशवर्यादिसम्पन्न। अपरः बऋमणः पुतरादन्यः । दक्षः दक्षनामा। ठुविदोषे । 

विरोषमाह--त्वत्सेवनं व्वधितेति । स्वत्सेवनं तव सेवनमाराधनम् । व्यधित कृतवान । 

अब्र हीति प्रसिद्धौ । न तु ब्रह्मणः सुतो दक्ष इव रजसाडन्धो भगवति वासुदेवेऽक्ष 

मोऽमूदिति भावः । भगवत्सेवने हेतुमाह---सरगविदृद्धिकामः इति। सर्गस्य सटः 

विवृद्धिमभिवृद्धि कामयतीति तथोक्तः सन्। भगवान् दक्षस्य पुरस्तात् प्रादुरासी 

दित्याह--तदा त्माविर्षमूविथ इति। तदा. दक्षे मगवत्सेवनं कुर्वति । आवि 
बमूत्रिथ प्रादुरासीः। दक्षस्य पुरस्तादिति भावः। दस्य पुरस्तात् प्रादुभूतस्य 
भगवतः स्वरूपमाह --रुसदष्टबाहुः इति । रसन्तो दीप्यमाना अष्टौ बाहवो 

भुजा यस्य तादशः सन्। अथ वरप्रदानमाह--तस्मै वरं तामसिक्नीं , वधू. चः 

ददिथ इति) तस्मे दक्षाय । वरं तवत्तः प्रभृति व्यवायधर्मेण प्रजासर्गो भवि 

प्यतीव्येव॑रूपम्। तां प्रसिद्धां पञ्चजनदुदहितरम्। असिक्नीं असिक्नीनामधेयाम् । 

वधू भार्याम् चकारस्समुच्चये । . ददिथ दत्तवान् ॥ 

दक्षस्य पुत्ोत््यादिकमाह-- 

तस्यात्मजास्त्वयुतमीश्च पुनः सहं 
श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः | 

नेकत्र वासमृषये स मुमोच शापं 
भक्तोत्तमस्त्वुषिर नुग्रहमेच मेने ॥ २॥ 

तस्येति ॥ रे ईच अयुतं पुनः सहस तस्य आत्मजाः तु श्रीनारदस्य 
वयसा तव मागेमापुः। ईश जगद्रक्षक । अयुतं दशसहस्नाणि । पुनः अनन्तरम् । 
तस्य दक्षस्य । आत्मजाः पुत्राः। दर्य्वसंन्चा अधुतमालसजाः, शबला 

संज्ञाः सहसरं सूनवश्वेलेकादशसहसाणि पुत्राणामिव्य्थः । पितुरादेश्चात् सर्गबृद्धये 

तपः कुर्वाणा इति भावः । तुर्विरोषे। तमाह--तव मार्भमपुरिति। वचसा 
निदृत्तिमार्गोपदेदोन । तव मार्ग मोक्षम् । जआपुः प्राठः । सः ऋषये शप 

सुमोच । सः दक्षः। ऋषये श्रीनारदाय । मुमोच मुक्तवान्। शापप्रकारमाद-- 
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नकत वासमिति। सदा सन्चारखूपमिरयर्थः। पुत्राणां स्वाभिकषितविरुद्धमार्म 
प्वतेनेन सञ्ञातकोपतयेति भावः। ऋषिः तु अनुग्रहमेव मेने। तुर्विरोषे। 
तमाह--अनुग्रहमेव मेन इति । मेने निश्चितवान् । शपोऽत्र कमं | अत्र 
हेतुः--भक्तोत्तमः इति । भक्तानामुत्तमः श्रेष्ठः । भगवदवक्ताः सङ्गमयाननैकल 
वस्तुमभिरषन्ति, किन्तु गृहायनपेक्षयेतस्ततश्वरन्तो भगवति वासुदेव एव रमन्त 

इति भावः। उक्तश्चैतत्--टन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो 
रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथा; । चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खट रमन्ते इति ॥ 

अथ दक्षस्य सृष्टिक्रमं नारायणकवचस्य प्रभावश्नाह-- 

पृष्टया ततो दुहिवेभिः सृजतः इलोधान् 
दौष्ि्ि्नुरथ तस्य स॒ विश्वरूपः । 

त्वत्स्तोलव्ितमजापयदिन्द्रमाजो 
देव त्वदीयमहिमा खलु सर्वजेतः ॥ २॥ 

पष्टयेति ॥ ततः षष्ट दुहितुमिः कुलौघान् सृजतः तस्य ¶ौहितस्नुः 

सः विधरूपः अथ इन्द्रम् आजौ अजापयत्। ततः अनन्तरम्। दुहित्भिः 

अदितिदितीत्यादिभिः पुत्रीभिः। कुखैषान् स्थिरचरभेदसमूहान्। खजतः सष्टवतः। 

तस्य दक्षस्य । दौदितम् नुः दुटिवुः पूत्रो दौदित्रस्तस्य सुनुः पुतः। अदितेः 
पुलक््वष्टा, तस्यातमज इत्यथः। सः तपोबरातमवत्तादिना प्रसिद्धः । विश्वरूपः 
विश्वरूपनामा | ' अथ अनन्तरम् । इन्द्र देवेन्द्रम् | आजौ देवासुरे सङ्गरे | 

अजापयत् विजयिनं चकार । जयोपायमाह--त्वत्स्तोत्रवमितमिति । त्व्स्तो 
तेण नारायणाख्येन वर्मणा वर्मितं हृतरक्षम्। अत्रार्थान्तरं न्यस्यति--हे 
देव त्वदीयमहिमा सर्वजैवः खट इति । त्वदीयमहिमा तवं सर्वेधरस्य महिमा । 
सर्वजैत्र: सर्वेषां जतो जयशीलः । खस्विति प्रसिद्धो ॥ 

एवं दक्षवृत्तान्तव्णनेन भगवतो भक्तबार्सल्यमुदाहस्यानन्तरं चित्रकेतु 

चरित्रवर्णनेनाप्युदाहरति-- 
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प्राक् गरूरसेनव्िषये किठ चित्रकेतु; 

पुतराग्रही नृपतिरङ्खिरसः प्रभावात् । 

र्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपती 

सङ्पैरथुद्यदवशस्तव माययाऽपो ॥ ९ ॥ 

ब्रामिति॥। प्राक् शूरसेनविषये पुत्राप्रही चितकेतुः नृपतिः अङ्धिरसः 

प्रमावात् एकपुत्रं कन्ध्वा अथ ततल सपतीसद्ैः हते अमुदयत् किरु) प्राक् पुरा । 

श्रसेनविषये शूरसेनास्ये जनपदे \ पूलाग्रही पुत्राभिसाषौ । चितकेतु चित्रकेतु 

नामा। नृपतिः राजा । अद्धिरसः तत्ा्नो मुनेः) प्रभावात् तच्छृतं 

यज्ञोच्छिषटमानेनेतय्ः। एकपुलम् एकमद्वितीयं पुत्रम्। र्ध्व प्राप्य । च्येष्ठ 

भार्यीयामिलयकः । अथ अनन्तरम् । तत्र तस्मिन् पुत्रे! सपलीसद्धैः सपलीनां 

तमानः पतिर्यासां तासां सद्धैः समृहैः। हते व्यापादिते । ज्यष्ठपल्यां पुल दरया 

तस्यां राज्ञः प्रेमातिरेकः स्यादित्यसूययेति भावः। अमुद्यत् मोहमुपगतः । किंठेति 

वातीयाम्। मोहकारणमाह--तव मायया जवाः इति । अवशः मोदित इत्यथः ॥ 

चित्रकेतो मोहमुपगते भगवान् श्रीनारदः प्रादय ` नृपतेर्मोहिमपनीय 

तस्मै कतेव्यमुपादिशदित्याह-- 

तं नारदस्तु सअममद्धिरसा दयादुः 

, सम्प्राप्य तावदुषदश्ये सुतस्य जीवम् । 
कस्यास्मि पत्र इति तस्य गिरा विमोहं 

स्यक्त्वा स्वद्चैनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त ! ॥ ५ ॥ 

तमिति ॥ नारदः तु अङ्गिरसा समं सम्प्राप्य तावत् सुतस्य जीवमु 

दद्य इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्वा नृपतिं त्वदर्चनविधौ न्ययुङ्क्त! सर्म 

सह ! तं चितकेतुम्। समाप्य उपगम्य । तावत् प्रथमम् । सुतस्य पुरस्य । 

उपदस्यं प्रदर्य | इतिं अनेन् प्रकारेण । तस्य पुत्रस्य | गिरा उक्त्या । विमीर् 

नृपतेर्मोहान्धकारम्! त्यक्त्वा अपनीय ! त्वदर्चनविधौ त्वदर्यनस्यं तवाचनस्य 

विधाबनुष्ठाने । नृपति राजानम्। म्ययुङ्क्त आदिदेश । शतीस्यनेमेक्तं रकार 
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माह--अहं कस्य पतरः असि इति। बहूनां जन्भनामतिक्रन्तत्वादिति भावः। 
ननु किमर्थमेवं कृतवान् नारद इति चेत्तत्राह--दयाः इति। दयाः दयाशीरः। 

मोहमुपगतं नृपतिं दृष्ट कर्णयेति भावः ॥ 

चिलकेतोस्तपश्वर्यामाह-- 

स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ ऊन्ध्वा 
तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् । 

विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्र 
रन्ध्वाऽप्यकुण्डमतिरन्वभजद्धवन्तम् ॥ ६ ॥ 

स्तोत्रमिति ॥ सः हि सप्तरात्रे विदयाधराधिपतितां न्ध्वा अपि अक् 

ण्ठमतिः अनु भवन्तमभजत्। सः चित्रकेतुः। हिस््वर्थे । सप्रति सपतरावान्ते। 
विद्याधराधिपतितां विद्याधराणां देवयोनिविदोषाणामाधिपत्यं रुन्ध्वा प्राप्य| अपि 

विरोधे। अङ्कण्ठमतिः अप्रतिहतोत्साहः। अनु पश्चादपि । भवन्तं रोषमूतिम्। 

अभजत् आरराध। विद्याधराधिपत्यप्राप्तौ हेतुमाह--अय स्तोतं च मन्तमपि नार 
दतः रुन्ध्वा ननु शोषवपुषः ते तोषाय तपस्यन्निति। अथ अनन्तरम्। चका 
रोऽपिशब्दश्च समुश्रये। रुन्ध्वा अधिगम्य । नन्वित्यामन्बणे। विष्णो इति 
रोषः। शोषवपुषः रोषमूर्तेः । ते तवेश्वरस्य । तोषाय प्रीत्यै । तपस्यन् तपश्चरन् ॥ 

अथ भगवान् हरिः प्रादुर्भूय तस्मै बरं दत्तवानित्याह-- 

तस्त मृणारधगकेन सहस्रस्ीर्ष्णा 
रूपेण बद्धदुतिसिद्धगणादृतेन । 

परादर्भवक्नविरतो नुतिभिः ` प्रसभो 
दत्वाऽऽत्मत्वंमसुगृह्य तिरोदधाथ ॥ ७ ॥ 

तस्मायिति ॥ लम् अविरतः प्रादुर्भवन् नुतिभिः प्रसन्नः तस्मै जास 

तत्त्वं दत्वा . अनुगृह्य तिरोदधाथ । अचिरतः अचिरेण काठेन। भादुभ॑वन् 

तस्य पुरस्तात् ्रादुर्ूय । नुतिभिः स्तुतिमिः । भसन्नः प्रह्टमनाः। तस्मै 
६ 23 
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चिन्रकेतवे । आसतत्त्वमासनस्तत्त्वं याथाथ्येम् । दत्वा उपदिश्य । अनुगृह्य 

अनुग्रहांश्च दत्वा । तिरोदधाथ तिरोहितोऽमूः । चित्रकेतवे दशितं भगवतः 

स्वरूपमाह -- मृणारुषवलेनं सहसरीष्णी बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन रूपेण इति । 
मृणार्धवलेन मृणाख्वत् बिसवद्धवलेन शुभ्रेण । सहसशीर्ष्णां सहसं शीर्षाणि 
शिरांसि यस्य तादृरोन । बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन बद्धनुतिमिः स्तुवद्धिः 

सिद्धगणैः सिद्धानां देवयोनिविरेषाणां गणैः समूहैरावृतेन परिवतेन । सखूपेण 
कारेण । उपरुक्षित इति शेषः ॥ | 

अथ प्रा्तवरस्य तस्य सुखानुभवप्रकारमाह-- 

त्वद्धक्तमोरिरथ सोऽपि च रक्षरक्ष 
वष्ाणि द्षुरमना भुवनेषु कामम् । 

सङ्गापयन्, गुणगणं तव सुन्दरीभिः 
सङ्गातिरेफरहितो रितं चचार ॥ ८ ॥ 

तवद्धक्तमोखिरिति ॥ अपि च अथ लद्भक्तमौरिः स रक्षरक्ष॒वर्षाणि 
सुन्दरीभिः तव गुणगणं सङ्गापयन् हषरमनाः सङ्गातिरेकरहितः कामं भुवनेषु 
ललितं चचार । अपरि च किञ्च । अथ व्रपाप्त्यनन्तरम्। लवद्धक्तमौिः 

भगवद्क्तो्तसः । एतच्च विरोषणं भगवद्गुणसङ्गापनदेतुतयोपन्यस्तम् । सः 
चित्केतुः। वर्षाणि वत्सरान् । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । सुन्दरीभिः विया 
धरस्लीमिः । तव श्रीहरेः । गुणगणं गुणानां भक्तवात्सल्यादीनां गणं समूहम् । 
सङ्कापयन् सम्यग्गापयन् । हरं सन्तोषातिरेकयुक्तं मनो यस्य॒ सः हरपुर 
मनाः। सङ्गातिरेकरहितः सङ्गस्य विषयासक्तेरतिरेकेण ` अतिशयेन रहितो 
वियुक्तः । कामं ययेषठम्। भगवदलात् परैरनमिभूत इति भावः । भुवनेष्वमि 
मतेषु कोकेषु । ररत द्षटूणामपि मनोहरं यथा भवति, तथा । चचार अचरत् ॥ 

एवं सुखेन चरतशिलकेतोरसुरलप्रा्तिदेतुम्तं पार्वतीशापमाह-- 

अत्यन्तसङ्गविङयाय भवत््रणुश्नो 

नूर्न स सूप्यगिरिमाप्य महस्समाने । 
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निश्शङ्भङ्कृतवहभमङ्गनारि 
तं शङ्करं परिहसन्नुमयाऽभिशेषे ॥ ९ ॥ 

अत्यन्तसङ्गविरुयायेति ॥ सः रूप्यगिरिमःप्य उमया अमिङ्धोपे । 
सः चित्रकेतुः । रूप्यगिरिं केरसाचलम्। आप्य प्राप्य । उमया पार्वत्या । 
जमिरोपे आसुरी योनिं याहीति शोऽमत् ।` शापहेतुमाह- तं शङ्करं परि 

हसन्निति । तं सर्वलोकाभिवन्दयतया ` प्रसिद्धं -मगवदंशमूतम्.। शङ्करं महे 

धरम्। परिहसन्नुपदसन् । परिहासहेतुमा€---महत्समाजे निर्शङ्कम् अङ्कङृत 
वलममङ्गजारिमिति । महत्समाजे महतां समाजे सदसि ।.. निर्गता शङ्का यस्मात्तं 
निश्शङ्कम् । एतचाङ्रोपणक्रियाविरोषणम् । अङ्के उत्सङ्गे ता निहिता 
वभा येन तमङ्ककृतवलमम् । अङ्गजारिमङ्गजस्य कामस्यारं `शतम् । एकान्तो 

चितमङ्कारोपणं प्रियाया महत्समाजे रुजां विहायानेन ` कृतमहो कामातुरत्व 

मस्येति धी; परिहासहेतुः । वस्तुतस्तवङ्गजारिमिति विरोषणेनात्मना पार्वती घर 
यितुमुदयतं मनोभवं निषृदयन्नपि भगवान् श्रीशङ्करः पार्वर्यास्तपसाऽतीव तुष्ट 

तदिष्टानुवर्तनाय तामङ्कमारो पितवान्, न कामातुरतयेति योत्यते। ननु कथं 

भगवद्धक्तोत्तसश्ितरकेतुरीश्वरावदेलनं कृतवानितिचेत्तत हेतुं सम्भावयन्नाह--अस्यन्त 

सङ्गविर्याय भवस्मणुन्ः नूनमिति । अव्यन्तसङ्गविख्याय सङ्गस्यात्यन्तिक 

निदृतये । भवसणुन्नः भवता प्रणुबः प्रेरितः । नूनं तर्कयामि । सङ्गातिरेक 
रहितस्यापि तस्यात्यन्तिकस ्गङद्तये भवता परेरितस्सनेवमीश्वरावहेलने कृतवा 
निति तर्कयामीत्यर्थः। तत्फरस्य जन्मान्तरेऽत्यन्तसङ्धनिवृच्यात्मना परिणत 

त्वादिति भावः ॥ 

पावेतीशापस्य परिणतिमाह-- 

निस्सम्भमस्त्वयमयाचित्चापमोक्षो 
ृतरासुरत्वञुपगम्य सुरेन्रयोधी । 

भक्त्याऽऽत्मतस्वकथनेः समरे बिचि 

शवरोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते ॥ १० ॥ 
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निस्सम्भरम इति ।॥ अयं तु भयाचितकापमोक्षः वत्राुरलमुपगम्य सुरेन्द्र 

योधी ते पदं गतः चलम् । अयं चित्रकेतुः । अयाचितः अप्राथितः चछापमोक्षो येन 

सः अयाचितशापमोक्षः । वृत्नासुरः व्रत्रनामा असुरस्तस्य भावो वृत्रासुरत्वम्। उपगम्य 

प्राप्य । सुरेन्धयोधी देवेन्द्रेण सह युद्धयन् । ते तव श्रीविकुण्टनिरुयस्य | पद. 

स्यानं बिङकष्ठलोकम्। गतः प्राघ्ः। चित्रमदूभुतम्। ` श्ापमोक्षस्यायाचने हेत 

माह- निस्सम्भरमः इति । निगेतः सम्भ्रमो यस्मात् स ताटशः। शापोक्तिमाक 

ण्यपि सम्नमरहित इत्यथः । विस्मयदेतुमाह-- समरे अपि भक्त्या आत्मतत्त्व 

कथैः शातोः अपि भ्रममपास्य इति । समरे युद्धे। कि पुनरन्यदेत्यपिशब्दाथेः। 

भक्त्या भगवद्धिषयिण्या । आलतत्वकथनेः मात्मतत्छस्य आदमनस्तत्तवस्य याथा 

यस्य कथनैरुपदेहैः। शतोरिनद्रस्य। किं पुनः परेषामित्यपिशब्दाथः। 

अमं देदातमडुद्धिम्। अपास्य अपनीय ।  एवरंविधस्यादृष्पूरवत्वादशरत्पूर्वस्वाच्चाद्मत 
मेतदिव्यर्थः। अत्र गुरुदेरुनेनासुरेभ्यः पराजितैर्दवेः पौरोहित्याय वृतो विश्वरूपः । 

स तु दितिमुतापत्यतया मातृपक्षपातेन रहसि दैवयेभ्यो ह विभौगं दत्तवान् । इन्द्रस्तु 

तदारुक््यास्य िरांस्यच्छिनत्। ततश्च व्टुहंतपुलस्यामिचारकुण्डादु सिते वृलस्समर 
सुवीन्दरेण हत इति कथाऽनुसन्धेया ॥ 

अथ धोरसङ्कस्पानामपि भगवत्सेवया श्रेयःपाप्तिमुदाहरति- 

खत्सेवनेन दितिरिनद्रधोद्ताऽपि 
तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिखमे । 

दृ्टाशयेऽपि श्चुमदेब मवस्मिषेवा 
तत्तादृशस्त्वमव मां पवनाटयेक्च ॥ ११ ॥ 

स्वत्सेवनेनेति ।॥ दितिः इन्द्रवधोधता अपि खत्सेवनेन प्रुत ता. 
इन्द्रयुहृदः मरुतः अभिठेमे। दितिरसुरजननी। इन्दवधो्यता इन्द्रवधे इन्द्रस्य 
देबे्रस्य वधे हनने उयता काश्यपं प्रसायेन्द्रहणं पुं वृतवती । अषिर्विरोधे । 

त्वत्सेवनेव कादयपोपदिष्टपुंसवनत्रतानुष्ठानेन । प्रत्युत वैपरीत्यं जातम् । तान्. 

हन्द्रेणाकाले दितेख्दरं प्रविश्य ये सप्तसप्तथा वृष्णा इति भ्रसिद्धास्तानिव्यभः । 
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इन््रयुह्दः इन्द्रस्य युद मिताणि । मरुतः मरूत इति प्रसिद्धान् युतान् । अभि 
लेभे रुन्धवती । अत्रार्थान्तरं म्यस्यति--मवन्निषेवा दुष्टाशये अपि शमदा एव इति। 
भवन्निषेवा भवदाराधनम् । दुषटाश्ये दुर्मतौ । किं पुनरदुषटाशय इत्यपिशब्दार्थः । 
गमं मङ्गलं ददातीति शमदा । एवकारोऽयोगव्यवच्छेदार्थः। अथ परा्थयते- - 
हे पवनाख्येश तत्तादशः त्वं मामव इति । पवनारुयेश गुरुवायुपुरनाथ । स 
एव॒ तादशो यस्य॒ सः तत्तादशः अनन्यस्षदशचः । मामनुन्यश्चरणम्। अव 

पाहि ॥ 

इति चितकेतुपास्यानं मस्दुरपत्तिवणेनं च लयो बिंशदशंक सेकम् ॥ 

इति श्रीनारायणीयस्तोश्रव्याख्यायां सुबोधिन्यां 

पष्स्कन्धपरिच्केदः ॥ 

आदितः शेोकर्सख्या २५३ 



घप्षमस्कन्धपरिच्छेदः 

चतुर्विशदशकम्। ' 

अथ भगवतो नृसिहावतारं वर्णयितुं तत्कारणमूतं दिरण्यकशिपोवृतान्त 

मादौ वणंयति-- 

हिरण्याक्षे पोत्रिप्रबरपुषा देव भवता 

हते स्लोकक्रोधग्कपितधतिरेतस्य सहजः । 
हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमरारातिसदसि 

प्रतिन्नामातेने तव किल वधाथ मुररिपो ॥ १॥ 

हिरण्या इति ॥ टे देव सुररिपो हिरण्यपारम्भः कटिपुः अमराराति 

सदसि तव वधा परतिक्ञामातेने किल । देव प्रकारमान । मुररिपो मुरासुरमदं न 

हिरण्यप्रारम्भः दिरण्यपूवेः कशिपुः । दिरण्यकरिपुरिव्य्थः। अमरारातिसदसि 

अमरारातीनामघुराणां सदसि सभायाम् । तव वधाथ तां श्रीवासुदेवं हन्तुम् । 

आतेने कृतवान् । किलेति बातायाम् । प्रतिज्ञाकरणे हेतुमाह -- पो त्रिपरवरवपुषा 

भवता दिरण्याक्षे हते शोकक्रोधग्कपितधृतिः इति । पोतिप्रवरवपुषा श्रीवराह 

रूपेण । हिरण्याक्षे हिरण्याक्षनाम्न्यसुरे । हते व्यापादिते । शोकेन दुःखेन 

करोधेनामर्षण च ग्कपिता म्छानिं नीता धृतिः सन्तोषो यस्य सः शोकक्रोधग्छपित 

धृतिः ननु हिरण्याक्षे हते किमिति टिरण्यकशिपरः शरोचेति चेततत्राह- 

एतस्य सहजः इति । एतस्य हिरण्याक्षस्य । सहजः सोदरः! सह जव धस्य 

दोकदेतुत्वादिति भावः । 

एवं कृतप्रतिज्ञस्य दिरण्यकरिपोर्छकपीडनादिकमाह द्ाभ्माम्-- 

विधातारं घोरं स खलु तपसित्वां नचिरतः 

पूरः साक्ात्छवन् सुरनरमृगायेरनिधनम् । 
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षरं रभ्ध्वा दृप्तो जगदिह भवनायकमिदं 
पर्छिन्दनिन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन् ॥ २॥ 

बिधातारमिति ॥ सः सठ इह त्वामगणयन् भवनायकम् इदं जगत् 
परखिन्दन् इन्द्रात् दिवमहरत । सः हिरण्यकमिपुः । खल्विति ल्य । इह 
जगति । लां जगद्रक्षकमीश्रम्। - अगणयन् अगणपितेतयरथः | भवान् नायको 
रक्षिता यस्य तत् भवन्नायकम् । जगत् सुवनम् । परिघ चू्ीकुव॑न् । इन्द्रात् 
देवेन्दरात् । दिवं स्वर्गम् । अहरत हृतवान् । ननु कथमेवं विधातं स समरथोऽ 
भूदिति वेत्तताह--पोरं तपसित्वा नचिरतः विधातारं पुरः साक्षाकुर्बन् सुरनर 
घरगाचयेः अनिधनं वरं रब्ध्वा दृप्तः इति। पोरमुम्म् । तपसित्वा तपसाऽऽराध्य 
नचिरतः अचिरेणैव कठेन । तपसोऽव्यन्तथोरतयेति भावः। विधातारं जहम 
णम् । पुरः पुरस्तात्। साक्षाकुर्वन् पत्यक्ीकु्वन् । तस्मात् सुरनरमगायैः 
देवमानवतिर्यक्मृतिमिः। अनिधनमवध्यत्वरूपम् । वरमनुप्रहम्। र्ध्व प्राप्य| 
रपः अतीव गवितः । एवश्च वरपमावाहोकपीडने स्वर्गापहरणे च शक्तोऽभूदिति 
भवः ॥ 

निहन्तुं तवां भूयस्तव पदमवापषस्य च रिपो- 
ब॑हिरै्ेरन्तदधिथ हृदये ब्ष्मवपुषा । 

नदन्नुचेस्तत्राप्यखिलथुवनान्ते च मृगयन् 
भिया यातं मत्वा सत खलु जितकाशी निववृते ॥३॥ 

निहन्तुमिति ॥ भयः तवां. निहन्तुं तव पदमवाप्तस्य सोः हदये 

भहिषष्टेः त्वं सूद्ष्मवपुषा अन्तदंधिथ च। मूयः अनन्तरम् । त्वामीश्वरम्। 
निहन्तुं व्यापादयितुम् । तव पदं किकुण्ठलोकम् । अवाप्तप्य प्राप्तस्य। रिपोः 
शतो हिरण्यकशिपोः । हृदये चेतसि । बहिदषटेः मांसचश्चुषः सकाशात् । सुक्ष्म 

वपुषा मांसचक्षुषा द्रष्ुमशक्येन शरीरेण । उपलक्षित इति रोषः । अन्तरदंधिथ 
तिरोहितोऽभूः। चकारस्समुचये। ज्ञानदृष्िरहिततया हिरण्यकशिपूर्न भवन्तं 

ष्टु राक्तोऽभूदिति भावः। सः खट भिया यातं मत्वा उच्चैः नदन् तत्र 
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अपि भलिरमुवनान्ते च मृगयन् नितकाशी निववृते । सः दिरण्यकरिपुः । 

लस्विति ल । अत्र वामिति पूर्व्माद॑नुवर्वते। भिया भयेन । यातं परा 

यितम् ! -मत्वा निश्िस्य । उनैरतिधोरम् । नदन् गजन् । तत्र॒ विकुण्ठ 

नस्ये । अखिकमुवनान्ते चतुर्दशमुबनान्तराे । . जपिशब्दश्चकारश्च समुचये । 

मृगयन् गवेष॑यन्। जितकाशी जितम्मन्यः । निवदरेते निवृततोऽमत् ॥ 

अथ हिरण्यकरिपोर्विनाशस्य पूर्वरङ्गमूतं पुलोयत्त्यादिकमाह-- ` 

ततोऽस्य प्रहादः समजनि सुतो गर्भवसतौ 
नेर्वीणापाणेरधिगतभवद्भक्ति महिमा । 

ष॒ वै जात्या दैत्यः शिद्ुरपि समेत्य त्वयि रति 
गतस्त्वद्धक्तानां वरद परमोदाहरणताम् ` ॥ ४ ॥ 

तत॒ इति ॥ ततः अस्य प्रह्मदः सुतः समननिं। वतः अनन्तरम् । 

अध्य हिरण्यवःरिपोः। प्रहादः प्रहादनामा। सुतः पुत्रः । समजनि जातः । 

हे वरद सः वै जात्या दैत्यः शिष्यः अपिं तयि र्षिं समेव्य वद्धक्तानां 

परमोदाहरणतां गतः । वरद भक्तामीष्टवरपरद । सः प्रहादः । परै इति त्वर्थो 

विदोषे। विशेषमाह--लह्वक्तानां परमोदाहरणतां गत इति । दैत्यः असुरः । 

रिषर्बारः। अपिविरोघे । त्वयि श्रीवासुदेव । रति प्रेमरक्षणां भक्तिम् । 
समेत्य प्राप्य | त्वद्भक्तानां तव भक्तानाम् । परमोदाहरणतां प्रधानदृष्टान्तताम् । 
गतः पराप्तः । प्रहादस्य भगवद्भक्तिसभे हेतुमाह --गर्भवसतो वीणापाणे 4 मुनेः 

भमिगतमवद्भक्तिमहिमा इति । गभवसतौ गर्मनिवासवेरायाम् । वीणा पाणौ 
करे यस्य तस्माद्धीणापणेः मुनेः । .श्रीनारदादिव्यर्थः । अधिगतः सम्यक् ज्ञातो 

मवद्धक्तेमेहिमा माहात्म्यं येन॒ सोऽधिगतमवद्धक्तिमहिमा । ̀  हिरण्यकशिपौ 

तपसे मन्दराद्रि गतवति देवेष्वसुरान्. निरजित्यान्तरवीं प्रहादमातरं नेतुमार 

व्येषु नारदवचसा विसृज्य परतिनिवृतेषु देवषिस्तस्यै प्रहादमुदिदय भक्ति 

ज्ञानमार्गानुपदिदेश, तेन प्रहादो गर्भस्थ एव॒ भगवद्भक्तेभौहात्म्यमधिगतवी 

वि्यथेः ॥ 
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स्वयुतं भगवद्धक्तमाकख्यतो हिरण्यकशिपोः प्वृत्तिमाह-- 

सुरारीणां हास्यं तव॒ चरणदास्यं निजसुते 
स दष्टा दुष्टात्मा गुरुभिरशििक्षचिरमयम् । 

गुरुप्रोक्तं चासाबिदमिदममद्राय दृढमि- 
त्यपाङकर्वन् सवै तव. चरणभक्त्येव ववृधे ॥५॥ 

सुरारीणामिति ॥ सः निजदुते . सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्ं 
दषट्रा अंसं ̀ चिरं गुरुभिः .अशिशिक्षत्। सः हिरण्यकशिपुः । निजसुते 

स्वपते । सुरारीणामसुराणाम्। हास्यं परिहसनम् । तव श्रीवासुदेवस्य । चरण 
दास्यं चरणयोः पादारविन्दयेोर्दास्वं दास इति मतिम् । अतर चकारोऽध्याहरतव्यः । 
दष्टा अधिगम्य ` गुरुभिरुपाध्यायेः । चिरं दीं कारम्। अशिरिक्षत् रिक्ष 
यामास । असुरेषु हास्यं भवच्चरणयेोर्दास्यं चास्य निवर्तयितुं लिवर्गोपायं दण्ड 
नीत्यादि गुरुभिरशिक्षयामासे्यथंः। अत्र हेतुमाह-- दुला इति। दु्टासा 

दुष्टाशयः । ̀ कोऽन्यो दु्टश्यात् स्वपुत्रं भगवद्धक्तनिवर्तयितुमीहत इति भावः! 

गरूपदिष्टानि तस्मिन् निष्फलन्यमूवनित्याह--जसौ च गुरुभोक्तं सर्वम् इति 
अपकुर्वन् तव -चरंणभक्त्या एव ववृधे इति । जसौ प्रहादः। चकारस्त्वथ | 
गुरुमोक्तं गुरुमिरुपदिष्टम् । सवै समस्तमपि । इति इत्युक्सवा । अपकुर्वन् 
परित्यजन् । तव श्रीवासुदेवस्य । चरणमभक्त्या चरणयोः पादारविन्दयोभक्स्या 
पेमरुक्षणया सह । एवक(रोऽयोगव्यवच्छेदाथः । ववृधे वृद्धि प्रा्ठः। उक्ति 

भकारमाह--इदमिदममभद्राय दृढमिति । इदमिदं यचदुपदिशति तत्तदित्यथंः । 
अभद्रायामङ्कखाय । ददं निश्चितम् । मेद ्टयाश्रितत्वादिति भावः ॥ 

अथ स्वसुतं भगवद्धकतेश्वारुयितुमशक्यमाकल्यतो दिरण्यकशिषोः कूर 
चेष्ितान्याह । अत पूर्वस्मष्ोकात् स इत्यनुवतते-- 

अधीतेषु शरेष्ठं किमिति परिपृषेऽथ तनये 

भवद्धक्ति वर्यामभिगदति षर्याङ्लध्तिः । 
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--- शुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिषिदन् 

वघोपायानरिमन् व्यतनुत मवत्पादश्चरणे ॥ £ ॥ 

अधीतेष्विति ।॥ अल पूर्वस्मात् शोकात् स इत्यनुचतेते । भवद्यादशरणे 

अस्मिन् वधोपायान् व्यतनुत । सः हिरण्यकशिपुः । भवलादशषरणे भवतः पाद् 

एव शरणं रक्षिता यस्य तस्मिन् । अनेन विदोषणेन वधोपायानां निप्फरुत्व योत्यते। 

अस्मिन् प्रहादे वधोपायान् वधस्योपायान् । व्यतनुत कृतवेन् । अत हेतुमाह - 

गुरुभ्यः रोषिता अस्य सहजमतिः इति अभिविदननिति। गुरुभ्यः ये पुलस्य रिक्षणे 

नियुक्तास्तेभ्य इत्यथः । रोषितवा प्रकुप्य । अस्य प्रहमादस्य । सहजमतिः सर्जा 

स्वामाविकी मतिरबुद्धिः। सुरारीणां हास्यं मगवच्चरणदास्यं चेति शेषः । इति 

अनेन प्रकारेण । अभिविदन् गुखक्त्या अवगच्छन्। असुरेषु हास्यं भगवच्चरण 

दा्यं चास्य स्वामाविकम् , अस्माभिरूपदिष्टं सर्वमपि इदमिदममभद्राय दढ मिवयुक्लवा 

प्रतिषेधतीति गुरुमुखात् श्रतेत्यथः । ममाव्रिधेयोऽयं पुत्रोऽपि वध्य एवेति निशि 

तयेति भावः। गुरुभ्यो रोषे हेतुमाह--अथ तनये मद्भक्तिं वयीमभिगदति प्या 
कुरुधृति; इति । अथ अनन्तरं कदाचित्। तनये पुत्रे | भवद्भि भवतिं 

भक्ति प्रमरक्षणाम् । वगर श्रेष्ठाम् । अमिगदति उक्तवति 1` पर्याकुला चिता 
धृति; सन्तोषो यस्मात् स पर्याकुरुधृतिः। पुतस्थेवसुक्तौ हेतुमाह --इति परिष 

इति । इति अनेन प्रकरेण । परे सादरं प्ट । प्ररनप्रकारमाह--अधी 

तेषु कि श्रेष्ठमिति । अधीतेषु अभ्यस्तेषु । किमिति प्रदने। श्रेष्ठमुतमम् । 
आसमजेऽधीतेषु किमुत्तममिति प्षटे भगवद्भक्तिरेव ्ष्ठेयुक्तवद्युपाध्यायेविष्णुमक्ति 
सूपदिष्टति मतेति भावः ॥ 

वधोपायानेव विवृण्वन् भगवद्धक्तमेहिमानं दर्शयति-- 

स शूेराविद्धः सुबहु मथितो दिग्गजगनै- 
मेहासपेदेशटोऽप्यनक्षनगराहारविदुतः 

गिरीन्द्रावश्षिश्रोप्यहह परमातसमयि विभो 
त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि म निपीडामभजत ॥ ७ ॥ 
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सं इति \ गलैः आदिद दिस्परणयेः सुर् पसि सर सरै 
पि अनक्ननगराहार विदुतः गिरीन्दागक्षिप्तः अपि अहह अयि परमात्मन् विभो 
त्वयि न्यस्तात्मत्वात्. किमपि निपीडं न अभत । सः प्रहादः। आविद्धः 
आ समन्ताद्विद्धः। अपिः सर्वव सम्बध्यते। - सवत्रापिर्विरोधे। दिमजगणै 
दिगजानामेरांवतादीनां गणैः समूहैः । सुबहु बहुवारम् । मथितः भूमौ निधाय 
पादेमदितः। महासपैः महारसः । दष्टः दंशितः । अनशनगराहारविदुत 
अनरनेनारानामावेन गराहारेण सविषेणाहारेण च विदुतः सुतरां पीडितः । गिरी 
नद्ावक्िपतः गिरीन््रादुतुङ्गादवक्षिप्ः अधो बत् पक्षिप: । अहहेत्यद्भुते । अयीति 
सम्बोधने | परमात्मन् परब्रहमस्वरूप। विभो राक्तिसम्पन्न | त्वयि श्रीवास 
देवे । न्यस्तासमत्वात् न्यस्तः अपिंतः आतमा जीवो येन स न्यस्तासा, तस्य 
भावत्त्वम् , तस्माद्धेतोः। ` अल्लात्मपदं॒हृदयादीनामप्युपरक्षणम् | मनोजीवे 

न्दियादीमां भगवति वासुदेवे समर्पितलवादित्यथंः । किमपि किश्चिदपि। निषीडां 
व्यथाम्] न अभजत न प्राप । -अहा भगवद्भक्तेः परमाव इति भावः ॥ 

एवं वधोपायेषु निष्फटठेषु शङ्काविष्टस्य हिरण्यकशिपोः प्रवृत्तिमाह-- 

ततः शङ्कावि्टः सं पुनरतिदुशोऽस्य जनको 

गुरूक्त्या तदहे किल बरुणपाशचस्तमरुणत् । 

गुरोशासािष्ये स पुनरुगान् देत्यतनयान् 
मवद्धक्तेस्तखं परममपि विज्ञानमिषत् . ॥८॥ 

तत इति ॥ सः अस्य अनकः तत राङ्काविष्टः पुनः गुरुक्तया तद्र 

वरुणपारौः तमरुणत् क्रि । सः विफरवधप्रयलः । अस्य प्रहस्य । जनकः 

पिता हिरण्यकशिपुः । ततः तस्मात् । बधोपा्यानां निप्फरुलदरंनादित्य्ः । 
शङ्का विष्टः शङ्कया भयेनाविष्टः आक्रन्तहृदयः । पुनः पश्चात् । गुरूक्त्या युरो 

सुक्या वचनेन । त्रदे तस्य गे गृहे । वरुणपाशैरवरुणस्य पारः । तं भहादम् । 

अरुणत् बबन्ध । पुनरपि शिक्षयितुं पलायननिरोषार्थमिति भावः। किक 

ति वातायाम् । नन्वस्य कथमेवं िधं भकटितमगवत्सेवाप्रभावं परमभागवतमात्मज 
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मेवं निरोधं मतिर्जातित्याशङ्कायामाह--अतिदुष्टः इति ¡ अतीव दुष्टाशाय इत्यथः । 
किमका् दष्टादायानामिति भावः । क्शणपारेबेद्धस्य प्रहदस्य प्रवृत्तिमाह-- 
सः च पुनः गुरोः असान्निध्य अनुगान् दैत्यतनयान् भवद्धक्तेः तत्वे परमं विज्ञा 
नमपि अशिषत् इति। सः प्रहादः। चकारस्तव्थं । पुनः अनन्तरम्। असा 
्निध्ये सातनिध्याभावसमये। अनुगान् अनुगा मिनः। दैत्यतनयानसुरपूतान् । भव 
दरक्तेः भवति भक्तेः । तत्वं कारणं माहाल्मयञचत्य्थः | ` परमं सर्वोक्कष्टम् । विज्ञानं 

मोक्षोपयुक्तमालज्ञानम् । अपिः समुच्चये । अशिषदुपदिष्टवान् ॥ 

 अथैतदाकण्ये करतम्यमजानन् कोपाकरान्तहदयो टिरण्यकरिपुः पुत्रं ृषटवा 
नित्याह--- 

पिता शृण्वन् बाटप्रकरमखिरं त्वत्स्तुतिपरं 
रुषाऽन्धः प्राहेने इलहतक कस्ते. बरमिति। 

बरं मे वेङुण्टस्तव च जगतां चापि स॒ बरं 
ख एव तैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् ॥ ९ ॥ 

पितेति ॥ पिता रुषा अन्धः एनम् इति प्राह । पिता हिरण्यकशिपुः । 
रुषा कोपेन | अन्धः छृत्याङृत्यविवेकरहित : | एनं प्रह्यदम् | इति अनेन 

प्रकारेण । प्राह उक्तवान् । ` कोपदेतुमाह--त्व्स्तुतिपरम् अखिर बाररकरं 
शुण्वत्निति। त्वस्सतुतिस्तव स्तुतिः प्रशंसा परं प्रधानं यस्य॒ तं त्वत्स्तुति 
परम्। बारमरकरं बारुस्य प्रह्यदस्य प्रकरं परेषामपि भक्तिमार्मरर्तनादिदूप 
मतिशयम् । यद्वा, बालानां समूहम् । श्रृण्वन् गुरुमुखात् श्रुतवेद्यर्थः । वचनं 
भकारमाह- रे कुरुहतक ते बलं कः इति । ̀  कुर्हतक अयुरवंशाधम । 
ते तव। बम् ज्मदाज्ञार्ने शक्तिः । प्रहा; प्रतयुवाचेत्याह-- 
भीरः अयम् इति जगदीदिति । धीरः निर्भयो विद्रश्च। अन्ययैवममिधातं न समर 
इति मावः। अयं ् रहठादः । इति अनेन प्रकारेण । अमदीत् व्यक्तयुक्तवान् । 
वचनपरकारमाह--मे बरं वैकुण्ठः विङुण्ठनिर्यो हरि, । न केवरं ममेत्याह-- 
तवे च जगतामपि च सः बरूमिति। किन्तुं तव च | ठव त्रिभुवनविजयादाविति 



द्दाकम्-२४) प्रहादचरितवणेनम् । १८९ 

भावः । जगतां सर्वरोकानाम् | जपिचिति समुचये । सः वेकुण्ठः । किं बहु 
नेत्यारायेनाह-- सः एव॒ सकरं त्रैलोक्यमिति। एवकारेणान्येषां व्यवच्छेदः । 
सकठं समस्तम् । त्रैलोक्यं तयो लोकाः । तस्मादन्यन्न किश्चिदप्यस्त 
तेरोक्य इति भावः ॥ 

एवं॑निर्भयस्य पुतस्य॒भाषितमःकर््ययन्तकुःपिदस्य हिरण्यकशिपोः 
पवृततिमाह-- | 

1 

अरे क्वासो क्वासो सकलजगदात्मा हरिरिति 
प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चरितकरवालो दितिसुतः। 

अतः पशवाष्विष्णो न हि वदितुमीज्ञोऽस्मिः सहसाः 
कृपात्मन् श्िश्वार्मन् पवनपुरवासिन् खडय माम् ॥ १० ॥ 

अरे इति ॥ दितिघुतः चरकितिकरवालः इति स्तम्भं प्रमिन्ते सर। 
दितिसुत: हिरण्यकशिपुः । चङ्तिः करवारो मण्डलम्रो येन सः चर्तिकरबारः । 
इति अनेन प्रकारेण । रोषवेरोनासङ्ृदच्रज्निवयर्थः। स्तम्भं स्थूणाम् । प्रभिन्ते 
स्म ताडितवान्। उच्ारणप्रकारमाह--अरे जसौ सकलजगदात्मा हरिः क्व । असो 
केव इति। अरे इति नीचसम्बोधने। असौ सर्वेषां बरुत्वेन त्वयोपन्यस्तः ! 
सकलजगदात्मा सर्वलोकमयः । हरि्विष्णुः । क्व कुत्र वतते । पुनरपि क्वासा 
विदयक्ती रोषावेशसम्भमं व्यनक्ति । अथ स्तम्मताडनानन्तरमेव सङज्ञातमतिभीषण 

मत्यद्मुतश्च भगवतो रूपं चेटितश्चाकटय्य पर्याकुलमतिः कविराह- दे विष्णो 
अहम् अतः पश्चात् सहसा वदित न ईशः असिः इति। विष्णो जगद्भयापन 
शीर । अतः स्तम्भभञ्जनात्। पश्वादनन्तरं तवर कफं जातमिति। सहसा 
रीप्रम्। वदितुं कथयितुम्] न शशः न समर्थः। पशथाजातस्यात्यन्तमीषणस्वा 

दत्यदूभुतत्वाचेति भावः ! एवं भगवतो नूरसिहावतारमवतार्ानन्तरं प्राथयते-~दे 
ृपालमन् विश्वान् पवनपुरवारिन् मां मृखय ईति । कृषालन् दम्रा्ीह 
विश्वान् जगन्मय । पवनपुरवासिन् गुरुपवनपुरनाथ । मामनन्यङ्रणम् । 

भृडय सुखय ॥ | | 
इति शरहवादषरिते नृिहा विभावपरसङ्गवणने 

चलुर्धिशवराकम् ॥ 



पञर्विशदश्षकम् ॥ 

अथ भगवतः श्रीनृसिहावतारमाह दभ्याम्- 

स्तम्मे टरयतो दिरण्यकशिषोः कर्णो समाचुर्णय- 
जराघूणंजगदण्डङ्ण्डकुहरो धोरस्तवामृद्रवः। 

शरुत्वा थं किरु देत्यराजहृदये पू कदाऽप्यशरुतं 
कम्प; कथन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टपात् ॥ १ ॥ 

स्तम्भ इति ॥ तव घोरः रवः अभूत् । तव ॒श्रीनृरसिहरूपस्य । 

थोरः भयङ्करः । रवः सिंहनादः। अम्दुस्थितः। स्तम्भताडनानन्तरमिति 

भावः। धोरस्वमेवोपपादयन्नाह-- स्तम्भे ध्यतः हिरण्यकशिपोः कर्णो समा 

चूर्णयन् आधूर्णज्गदण्डकुण्डकुहरः इति । स्तम्भे स्थूणायाम्। घद््यतः ताड 

यतः। कर्णौ श्रोते। समाचृणेयन् वू्णीकर्बन्। आधूर्णत् आ समन्तात् 
रणत् कम्पमानं जगदण्डं ब्रकषाण्डमेव कुण्डं कटाहस्तस्य कुहरमन्तभागो 

यस्मिन् स आघूरणंव्नगदण्डकुण्डकुहरः । त्र कुहरपदेन तद्वासिनो जना रक्षय्ते। 
तिरश्चामपि कम्यमानववं . व्यङ्गथम् । यं श्रुला देत्यराजहदये कश्चन कम्पः 

सम्पपात । यं सिंहनादम् । श्रुत्वा आक्षण्यं । दैत्यराजहृदये दैत्यराजस्य अयुरा 

पिपस्य हिरण्यकरिपोः हृदये चेतसि । कश्चन अयमित्थमिति निरदष्टुमशक्यः। 
कम्पः वेपथुः । सम्पपात आपतितः । कम्पदेतुमाह- पूर्व॑ कदापि अश्रुतमिति। 

श्रुतं न भवतीस्यश्रुतम्। एवं विधस्य शब्दस्याश्रुतपूेत्वादिति भावः । अपि अम्भो 
जमूः बिष्टपात् चरितः । अपि अपिच | अम्भोजम्ब्रह्मा ¦ विष्टपात् सत्यरोकात्। 

चङितः किमकाण्ड कल्पापाय इति सम्भान्तोऽमूदित्यथः ॥ 

थ मगवान् नृरसिहख्पः प्रादरासीदि्याह-- 

दैत्ये दिश्चु विचुषटक्षुषि महासंरम्भिणि स्तम्भतः 
तम्भूतं न मगात्मकं म मनुजाकार् वपुस्ते विभो । 
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किं ङि भीषणमेतदद््तमिति वयुदुभान्तवित्तऽरे 
विू्जद्धवरोगररोभविकसदरष्मां समाजुम्भथाः = ॥ २ ॥ 

दैत्य इति ॥ हे विभो दैत्ये महासंरम्भिणि दिश विच्चषुषि ते वपुः 

स्तम्भतः सम्भूतम् । ̀ विमो परिपू अनेन सम्बोधनेन भमत सदेनासाने 

प्रदर्शयितुं साम्यं चोत्यते । दैव्ये हिरण्यकशिपो ! महासंरम्भिणि अत्यन्त 

कुपिते। भगवतः सिंहनादश्रवणात् को नु मां त्रिरोकीश्वरमबगणयिता गञेतीति 
विचिन्त्येति भावः। दिश्ु आशाघु । विटे गजंन्तं द्रं सवतः सशचारिते चश्ुषी 
नयने येन तस्मिन् विसृष्टचक्षुषि सति! ते तब ¦! दपुः श्रीरष्\ स्वम्भत्ः 
स्तम्मात् । सम्मूतं प्रादुर्भूतम्। तस्य वपुषः स्वरूपमाह- न मृगासकं न मनु 
जाकारमिति। उत्तमाङ्गस्य सिहाकारतया इतरभागस्य मनुजाकारतया च भगा 
कारमिति वा मनुजाकारमिति वा वक्तुमशक्यम्। किन्तु गरसिहाकारमित्र्भः । 
जय वृषे तद्रूपो भगवानित्याह--त्वम् असुरे इति व्युदूभान्तनिके विष्ड्जद्धवरोग्र 
रोमविकमंद्र्मां समाजुम्भयाः इति । त्वं नरहरिरूपः । असुरे हिरण्यकशिपौ । 
इति एवं विचिन्त्य । व्युद्भान्तचित्ते सम्भान्तवेतसि सति । विस्कूज॑द्रवलोग्र 

रोमविकसद्र्ष्मा किस्पूर्जद्वि्विकस्वरेधवरैः शुभस्थैर्मयानकर रोमभिः सटाभिर्विकसत् 
पकादामानं वर्म विग्रहो यस्य तादशः । समाज॒म्भथाः प्रषृद्धोऽभूः। असु 
रस्य चिन्ताभकारमाह--फि किमेतत् भीषणमदूतमिति | किं किमिति 
जिन्ञासायाम् । द्विरुक्तिस्सम्भमं ्ोतयति । भीषणं भयङ्करम् । अदभुतम् 

इतः पूर्वं कुताप्यदृष्टवरतयाऽशर्यमूतमित्यथ; ॥ 

भगवतो वर्षिहशूपमेव वर्णय॑स्तोति द्वाम्याम्- 

तप्तस्वर्णसव्णधुणंदतिरुक्षाशषं सटाकेसर 

प्रोत्कम्पग्रनिषर्पिताम्बरमहो जीयासवेदं वपुः । 

व्यासम्याो्महादरीससखयुखं खङ्ञप्रवस्गन्महा- 
जिह्वानिर्गमदश्यमानसुमहादषटायुगोडामरम् ॥ ३ ॥ 
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तप्तस्वर्भेति ॥ तप्त्वणेसवणेषूर्णदतिसंक्षक्ष सटकेसस्रोरकम्पभनिकु 
म्पिताम्बरं व्यात्तव्याप्तमहादरीसखमुखं खडगोग्रवरगन्महाजिहानिगमददयमानसुमहा 
द्युगोड्धामरम्. जहो इदं तव वपुः जीयात्. । . तपसवर्णसवर्णधूरणदतिरक्षक्षं 
तपतस्य॒विीनस्य स्वणेस्य॒ सवर्णे समानक पूर्णती अरमिते अतिरुकष 
अतिशयेन ङकषे अक्षिणी नेत्रे यरिस्त्वयोक्तम्। सटकेसरभोत्कम्यपनि 
कुम्पिताम्बरं सटाकेपतराणां स्कन्धरोमाञ्चलानां प्रोत्कम्पेन प्रचरनेन । प्रचल; 
स्कन्धरोमाश्चरैरियर्थः । भनिकुम्यितमाच्छादितमम्बरं गगनतं येन॒ तत् 
वयातव्याप्महादरीसखुखं व्यात्तं विवृतं व्यापमहादरीसखं व्याप्ता विस्तृता 
या महाद्री महती गुहा तत्सलं॑तत्सदशं सुसं वदनं यसमस्तत् | . खदगोप्र 
वलगन्महाजिदवानिग॑मदर्यमानसुमहादंरयुगोडइ़ामरं खद्गवनिल्िरावुमाया भीषु 
णाया वल्गन्त्याश्चर्ताया महत्या विस्तृताया . जिहाया रसनाया निर्गमन 
बहिनिस्सरणेन इर्यमानेन सुमहस्योः तरां सिस्कतयोक्योबुगेन युगलेन 
उड्कामरमतिभीषणम् । अहो जश्चयमूतमिव्य्थः | इदं नृरसिहाकारम्। वपुः 
ररीरम्। जीयात् सर्वोककर्षेण प्रकाशताम् ॥ 

उत्सपेदरलिमङ्गभीषणहनुहस्वस्थवीय तर- 
ग्रीवं पीवरदोश्शतो द्तनसक्ररांशद्रोल्वणम् । 

ध्योमोहङ्धिषनाधनोपमघनप्रध्वाननिर्धावित- 
स्पधाटुप्रकरं नमामि भवतस्तन्नारसिहं वषुः ॥ ४ ॥ 

उत्सपद्रलिमेङ्गभीषणहन्विति ॥ उत्सपद्रलिमङ्गमीषणहनुहस्वस्तवीयस्तर 
्ीवं पीवरदोश्शते ्वतनखकरूरांदृरोल्वणं व्योमोहद्धिषनाघनोपमषनपध्वाननिरथा 
वितस्पर्थाटुप्रकरं तत् भवतः नारसिदं वपुः नमामि । उत्रवद्रसिमिङ्गमीषणहनु 
उत्सर्पदविरृहासविजुम्मणारिषु उपरिगच्छद्धिर्वसिमङगर्लीनां मङ्गै्मीषणौ ` मयङ्करौ 
हन्, हनुपदेशौ यस्य तत् । हस्वम्थवीयस्तरगरीवं हस्वा अद्धा स्थवीयस्तरा | 
अतिस्थूला भीक कन्धरा यस्य तत् । पवरदोरशतोदरेतनखतरुरांश 
दृरोल्यणं पीवराणां एथूनां दोष्णां कराणां शतादुद्ततानामुदरच्छतां नखानां 
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रेरसदरशुमिः रसममिरदरोस्वणमतीव भयजनकम् । व्योम आकाञ्च 
मुलद्ते अतिक्रम्य वतत इति व्योमोहद्धि । धनाधनोपमधनप्रध्वाननिर्धावित 

सपर्धाटुपरकरं घनाधनोपमैः सजल्जरुधरगजितसरकषेरिव्यर्थः। घनैमींषणैः प्रध्वनिः 
सिंहनादै्िर्धावितानां विद्रावितानां स्पर्घा्लां वैरिणां प्रकरः समूहो येन 
तत् । तत् अव्याश्चयमूतम् । नारसिंहं नृर्सिहाकारम्। वपुः शरीरम्! नमामि 

प्रणमामि ॥ 

अभेदं विधं भगवतो नारसिंहं खूपमवलोकयतो हिरण्यकशिपो; प्रवृत्ति 

माह-- । 

नूनं विष्णुरयं निहन्म्यञरुमिति भ्राम्यद्वदाभीषणं 
देद्येनद्रं सशुषाद्रवन्तमधथा दोभ्यां पृथुभ्यामसुम् । 

तीर निर्गरितोऽथ खड्गफलको गृहन् विचित्रश्रमान् 
व्यावृण्वन् पुनरापपात युषनग्रासोद्यतं त्वमहो ॥ ५॥ 

नूनमिति ॥ लम् इति भ्राम्यहवदाभीषणं स्ुपाद्रवन्तम् असुं दैव्येन 

परथुभ्यां दोभ्यामधृथाः । त्वं ृसिहवपुः । इति एवं विचिन्तय । प्राम्यद्रदा भीषणं 

भाम्यन््या मण्डकाकारेण चाख्यन्त्या गदया भीषणं ` भयानकम्। समु 

पाद्रवन्तं सत्वरमभिमुखमागच्छन्तम् । असुं के्येन्दरमसुरशरेष्ठं॑दिरण्यकशषिपुम् । 
प्रथुभ्यां पीवराभ्याम्। दोभ्या कराभ्याम् | अधृथाः धरतवानसि । चिन्तापरकार 
माह--अयं विष्णुः नूनम् । अमुं निहन्मि इति । अय पुरस्तात् दृश्यमानः । 

विष्णुः कपररूपधारी । नूनं निशचितम्। निहन्मि शीघ्रं हनिष्यामि | अथ 

वीरः निर्गङितः खङ्गफरुको गृहन् विचित्रश्नमान् व्याद्ण्वन् पुनः युवनम्रासो 
यतं त्वामापपात अहो | अथ अनन्तरम् । वीरः वीरम्भन्यो हिरण्यकशिपुः । 

निशर्तिः भगवर्कराभ्यां परिभ्रष्टः । सङ्गफलको असिचर्मणी । गृहन् दधानः। 

विचिलश्रमान् विचित्रान् नानाप्रकारान् श्रमान् सम्यापसम्यसश्चरणमेदरूपान् 

व्यायाममार्गान् । व्यावृण्वन् प्रदज्ञ॑यन् । पुनः प्रशचात् । भुबनग्रासोतं भुवनानां 

भासे कबलीकरणे उ्यतमुुक्तम्। समथैमिव्य्थः। अनेनाजग्यत्वं भगवतो 
? 25 
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चोत्यते । लां श्रीनृतिहम्तिम्। आपपात आससाद । अहो विचितम्। अह 

हास्य मूखंतेति भावः ॥ 

हिरण्यकरिपोवधमाद -- 

भ्राम्यन्तं दितिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोभ्या जवात् 
द्ारेऽथोरयुगे निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षोगुवि । 

निभिन्दज्नधिगभनिभेरगरुद्रक्ताम्बु बद्धोत्सवं 

पाये पाययुदरैरयो बहुजगरसंहारिसिदाखान् ॥ ६ ॥ 

भ्राम्यन्तभिति ॥ लवं शराम्यन्तं दितिजाधमं पुनः अपि जवात् दोभ्या 
्ोदुगृह्य अथ दवारे उरुयुगे नपाद्य वक्षोथविं नखरान्. ब्युरवाय निमिन्दन् अपि 

गर्मनिर्मरगरुढक्ताम्बु बद्धोत्सवं पायं पाय॑ बहुनगत्संहारिसिहारवान् उदैरयः । .खं ~` 

नरहरिूपः। राम्यन्तमितस्ततो भ्रभन्तम्। दितिजाघमम् असुशपसदं . हिरण्य 

करिपुम् । पुनरपि पश्चादपि । जवात् त्रितम् । दोभ्यां कराभ्याम् । प्रोदुगृद्य 

बलात् गृहीला । अथ अनन्तरम् । द्रि द्वारदेरो । उरुयुगे उर्वेयुे युमे । 

निपात्य पातयित्वा । वक्षोभुवि उरःपदेरो । नखरान् नखान् । व्युरखाय निखाय । 
निर्भिन्दन् नितरां भिन्दन् विदारयन्। अन्तबेटिर्वा जले स्थरे वा निधायायुरैरवा 

हन्त॒मदक्यलात् दव रुगे निधाय नखरेविदारितवानिरय्ैः। अरिगर्भनिभैरगलद्र 

कताम अधिगर्ममन्तर्मागे वक्षसः निर्भरं पूणं गरुद्धारया सिरामुखेभ्यो निप्पन्दमानं 

रक्तं रुधिरमेवाम्बु जरम्। अवर रुधिरस्य जरुर्वेन खूपणायथा तृषातेः पिपासां 

शमयितुं जरं पिबति, तद्रदसुरारम्बनं कोधं शमयितुमिति चोद्यते । बद्धोत्सवं बद्धः 

उरसवो यस्मिन् तद्यथा भवति तशथा। पायं पायं पुनः पुनः पीला । पौनःपुन्ये 

विरक्तिः । बहुजगत्संहारिरसिहारवान् बहनसंख्येयान्. जगस्संहारिणः ब्रहमण्डभाण्ड 

भदनसमर्थान् । सिंहारवान् सिंहनादान् । उदैरयः प्रायुङ्क्ताः ॥ 

इदानीं भगवतोऽस्यन्तमीषणेन कृत्येन चराचरमिदं जगच्कम्पेदाद्-- 

त्यक्तवा तं हतमाघ्रु रक्तसहरीपिक्तोन्नमदष्मणि 

प्रत्युखत्य समर्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमानि त्वयि । 
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भ्राम्यद्भूमि धिकम्पिताम्बुधिङरं व्यारोरशेलोत्करं 
प्रोत्सपेत्वचरं चराचरमहो दुस्थामव्थां दधो ॥ ७ ॥ 

त्यक्त्वेति ॥ हतं तं त्यक्तवा रक्तर्हरीपिक्तो्मद्वप्मेणि तयि आश्य प्सु 
सतय समस्तदेत्यपटरीं च आखाद्माने चराचरं दुःस्थामवस्थां दधौ अहो । हतं 

विहिंसितम् । तं दिरण्यकरिपुम् । त्यक्वा परित्यज्य । रक्तरहरीसिक्तोत्न 
मद्व णि रक्त रहर्या ठधिरप्रवाहेण सिक्तमक्तमुन्नमदुतचतं वर्प विग्रहो यस्य तसन् । | 
त्वयि श्रीनृसिहश्पे। जु सत्वरम् । प्रयुत््य॒तत्तदसुराभिमुखमुखत्य | 
समस्तदैत्यपरलीं समस्तानां सकलानां देतयानां हिरण्यकरिपोरनुचराणामसुराणां 
परली समूहम् । चकारः समुचये । आखायमने भक्षयति सति । ` चराचरं 
स्थावरजङ्गमातकमिवं विशम् । दुस्थाम् भनवस्थितस्वस्थाननिवेशाम् । ̀ अवस्थां 
स्थितिम् । दधौ प्राप । अहो इत्यदूयते । दुरवस्थामेव किवृणोति- भाम्यद्भूमि 
विकम्पिताम्बुषिकुलं व्यालो ल्दौलोर्करं भोत्सपत्वचरमिति । भ्राम्यदूमूमि अम्यन्ती 
कम्पमाना सूमियिमस्तत्। विकम्पिताम्ुधिकुं विकम्पितं छ्न्धमम्बुधिकुरं समुद्र 
निवहो यर्िस्तत् । भ्याखोल्रैरोत्करं व्यारोलाः कम्पमाना शेरोत्कसाः कुरा 
चरनिवहा य्मिस्तत् । प्रोत्सपत्वचरं प्रोत्सर्षन्तः केसरोसिप्ाः खचराः ज्योति 
गंणा य्षििस्तथाविधम् ॥ 

दिरण्यकशिपुप्रमुखानमुरान् निहस्य सभायामुपविष्टस्य भगवतः श्रीनृिह 

रूपस्य पुरस्तान्न कोपि गन्तुं शक्तोऽम् दिव्याह-- 

तावन्मांसवपाकराटवपुषं धोरन्रमालाधरं 
त्वां मध्येसभमिद्धकोपमुषितं दुर्वारगुवासवम् । 

अभ्येतुं न शश्चाक कोपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः 
सरे शवेविर्थिवासथयुखाः परत्येकमस्तोषत ॥ ८ ॥ 

तावदिति ॥ तावत् भुवने कोपि मध्येसममुषितं तामभ्येतं न शशाक । 
तवेत् तस्मिवसरे । भुवने तिरोक्याम्। कोपि कशचित् बऋ्याऽ्पीवयर्भः | 
मध्येसमं सभाया मध्ये । उपितसुपबिष्टम् । ववां श्रीनृसिंदमतिम् । अभ्येतुम् 
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` अभिमुखमागन्तुम्। न शाक न शक्तोऽभूत् । अतर हेतुमाह --मांसवपाकरार 
वपुषं घोरान्त्रमाराधरम् इद्धकोपं दुवारगुर्वारवमिति । मांसवपाकरारवपुषं मांसेन 
वपया वसया च करार भयङ्करं वपुः शधीरं यस्य तम् । पोरान्त्रमाखाधरं घोराया 

दारुणाया अन्त्रमाखया धरं वोढारम् । इद्धकोपं इद्धो दीप्तः कोपः कोधो यस्य 
तम् । दुर्वारगुवारवं दुवारा दुस्सहा गुरो गमीरा आरवाः सिंहनादा यस्य तम् । 
भीरवः दूरे स्थिताः । भीरवः भयवन्तः । दूरे दूरदेशे । स्थिताः अवस्थिताः | 
शर्वविरिश्ववासवमुखाः सर्वे प्त्येकमस्तोषत । शर्वविरिश्चवासवमुलाः गिरीरात्रह 
सुरेन्रभृतयः । सरव असिः । प्रत्येकमेकेकशः । न तु समुदिताः । अस्तौ 
षत तुष्टवुः भगवन्तं प्रसादयितुमिति भावः ॥ 

अथ भगवतः कोापशान्तिमाद- 

भूयोऽप्यक्षतरोषधाश्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके 
प्रहादे पदयोनं मत्यपभये कारुण्यभाराङ्लः। 

शान्तस्त्वं करमस्य भृधि समधा: स्तोतैरथोद्रायत- 
स्तस्याकामधियोऽपि तेनिथ बरं रोक्षाय चानुग्रहम् ॥ ९॥ 

भूय इति ॥ भवति भूयः जपि अक्षतरोषधान्नि तं बालके प्रमदे पदयोः 
नमति शान्तः अस्य मून करं समधाः । मवति श्रीनृर्िदे । मूयः जपि ब्रह्मादिभिः 
स्तूथमानोऽपौलथः। अक्षतरोषषान्नि अनयूनरोषास्दे सति। पदयोः पादार 
विन्दयोः । नमति निपतिते सति । शान्तः स्यक्तरोषः | अस्य परहस्य | 
मूध्नि दिरसि । करं पाणिपङ्कजम् । समधाः अपितवानसि | ननु कर्थं 
सर्वेषामपि भयावहस्य भगवतः श्रीनरहरेः पुरस्तात् बार; महद्; 
प्रणिपतितं धीरोऽभूदिति चेत्तलाह-- ब्रह्मज्ञया अपभये इति | जह्याज्ञया बरह्मणो 
निदेरोन । अपगतं मयं यस्मात्तस्मिन्नपदये । भगवतो रोषरान्तौ हेतुमाह- - 
कारुण्यभाराकुर्खः इति| कारुण्यभररिण प्रहाद विषयकेन कृपाभरेण आकुलो वदं 

वदः । अर्थात् प्रहस्य । अथ प्रहस्य वरं प्रादा दिव्याह--अथ तं स्त्रः 
उद्वायतः अकामधियः अपरि तस्व कर रोकाय अनुग्रहं तेनिथ च | अथ अन 
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न्तरम्। स्तोत्रैः स्तुतिमिः। . उद्वायतः उचस्वरं स्तुवतः। भगवत्करार्पणात् 

समुपजातविवेकतयेति भोवः। अकामधियः निस्परहस्य। वरं . दैत्याधिंपत्यम् | 

रोकायानुप्रहं कोकानुग्रह्पमिर्यथः। तेनिथ कृतवान् । दत्तवानसीति यावत् । 

प्रमादस्य दैत्याधिपत्ये स्थापनाह्छोके दैत्यभयस्य शान्ततया प्रहमदाय प्रदत्तं दैत्या 
धिपत्यरूपं वरं छोकानु्रहरूपेण परिणतमिति भावः॥ 

ननु शुद्धसक्वमये भगवति कथमेवं विधः कोपावेशः समभूदिप्याशाङ्य, 

न वास्तवः कोपवेशोऽमूत्, किन्तु कोपाभिनयमातमेतदितव्याह-- 

एवं नाटितरोद्रवेषटित भिमो श्रीतापनीयाभिध- 
ुतयन्तस्फुटगीतसव महिमननत्यन्तश्चुद्धाकृते । 

तत्तादङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्तां परो लङ्गयेत् 
्रहदप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् ॥ १० ॥ 

एवमिति | हे विभो एवं नार्तिरोद्रवेष्ठितः अहो परः करः तत्ता 

दड्निखिलोत्तरं लां रद्घयेत्। विभो राक्तिसम्पन्न | एवमुक्तपरकारेण । नारित 
रोदरचेष्टित नाटितममिनीतं रोद्रचेष्ितं कूरक्म॑येन स तादश । अहो इत्य 

दूमुते । परः भवत्पाषदादन्यः। कः कः पुमान् । तत्तादङ्निसिरोत्तरं तत्ता 
टशमनुपमं निखिखोत्तरं सर्वाक्करृष्टम् । तवामीश्वरम् । रुद्येत् अतिक्रमेत । 

तवाप्रियमाचरेदिव्यथः। ननु मगवतैतद्रोदरचेष्टितमभिनीतमेव, न तु वास्तव 

मित्यत फं प्रमाणमिति वेत्तवराह--श्रीतापनीयाभिधश्रुत्यन्तस्फुरगीतसव॑महिमन् 

श्रीतापनीयाभिधेन श्रीतापनीयाख्येन श्रुवयन्तेन उपनिषदा स्फुटं स्पष्टं गीतः 

प्रतिपादितः सवैः समस्तो महिमा मादास्यं यस्य॒ तादश्च। अत्य 

न्तडुद्धाङृेते अ्यन्तमतिमातं शुद्धा निर्मला आक्रति; स्वरूपं यस्य तादृश । 

सचिदानन्दस्वरूप इति यावत् । तथाच कोपवेशस्यासम्भाव्यल्वादिति भावः। 

एवं नृसिहावतारचरितमुपवरण्यानन्तरं प्राथयते-- हे प्रहदप्रिय मरुप्पुरपते त्वं 
मां सर्वामयात् पाहि इति । प्रहादप्रिय भक्तप्रिय । अत्र प्रह।दपदं भक्तोपरक्षणम् 
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उदाहरणार्थमिति वेदितव्यम्। मरुपपुरपते श्रीगुर्वायुपुरनाथ । मामनन्यशरणम् । 

सर्वामयात् बाद्यादाभ्यन्तराच्च सवस्म्रोगसश्चयात्। त्रायस्व परिपाहि ॥ 

इति प्रह्वादचरिसव्णनं पञ्चविद्राद्शकम् ॥ 

दति श्रीनारायणीयस्तोच्रव्याण्यायां सुबोधिन्यां 

सप्रमस्कन्धपरिच्छेिदः ॥ 

आदितः शछोकसंख्या २६३ 



 अष्टमस्कन्धपर्च्छिदः 

पड़ विशदशकम् । 

अथापदि हरौ मनसो निवेशनं धर्मसारांशमूतमिति गजेन्द्र्न्तेन 

दशं यिष्यन्नादौ तस्य प्राग्जन्मकथामाह द्वाभ्याम् - 

इन्द्रदु्नः पाण्डयखण्डाधिराज- 
सत्वद्धक्तारमा चन्दनाद्री कदाचित् । 

त्वत्सेवायां मग्रधीरालुलोके 
नेवागस्त्य प्राप्रमातिध्यकामम् ॥ १ ॥ 

हनद्रद्यम्न इति ॥ षाण्डयसखण्डाधिराजः इन्द्रय्नः कदाचित् चन्दनाद्रौ 
प्राप्तम् अगस्त्यं न आलोके एव । पाण्डयखण्डाधिराजः पाण्डयखण्डस्य 
भारतसण्डदक्षिणभागस्याधिराजोऽयिपतिः । इन्द्रु इन्द्पननामा। प्राप्तम् 
आगतम्। कदाचिदेकदा । चन्दनाद्रौ मख्याच्छे । अगस्य महामुनिं 
कुम्भसम्भवम् । न आलोके न दृष्टवान् । का कथा पुनः प्रलुदरमना 

देरियेवकाराथेः। अगस्सयागमनहेतुमाह--आतिथ्यकाममिति। आतिथ्य 
काममतिधिसत्कारामिखषिणम्। अनारोकनंहेतुमाह--चत्सेवायां मम्रधीरिति। 

त्वत्सेवायां त्वदाराधने। मम्मधीः ममा एकाग्रा धीयस्य सः। अल ममपदेन 

यथा जले मभ्मो बहिवंतंमानं न किञ्चिदपि परयति, तद्वत् भगवत्तेवनेकामर 
चित्ततया न महामुनिमपर्यदिति चोप्यते । भगवत्सेवनैकाग्रचितततायां हेतुमाह-- 
त्वद्रक्तामा इति । भगवद्भक्त रत्यथंः ॥ 

मुनिस्त शशपेत्याद-- 

ङम्भोदभूतिः सम्भृतक्रोधभारः 
स्तब्धात्मा स्व हस्तिभूयं भजेति । 
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शप्त्याऽयैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेमे - 

हस्तीन्द्रं सत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् ॥ 

ऊम्भोद्भूतिरिति | अथ कुम्भोद्मूतिः एनं शप्त्वा प्रत्यगात् | अथ 

अनन्तरम् । कुम्भोदुमूतिः भगवानगस्स्यः। एनमिन्द्रचयन्नम् | इति अनेन 

प्रकरेण । प्रस्यगात् प्रतिजगाम । शापहेतुमाह -- सम्भृतक्रोधभारः इति। स 

म्भृतः सम्भरितः क्रोधभारः कोपमारो येन तथोक्तः सन् । आलसनोऽनादरणा 

दिति भावः| शपप्रकारमाह--त्वं हस्तिभूयं भज इति । हस्तिभूयं गज 
त्वम् | भज प्राप्नुहि एवंविधश्चापदेतुं दशेयति--स्तवब्धासमा इति । स्तब्धो 

निष्क्रियः आस्मा मनो यस्य तादृशः । यतस्त्वं गज इव स्तव्धचेताः 
तस्मात् गजो मवेव्य्थः | शापस्य परिणतिमाह--सः अपि हस्तीन्द्रं भेजे 
इति । सः इन्द्रधुन्ः । अपिंस्वर्थो विरोषे। हस्तीन्द्रस्वं गजश्रष्ठतम्। भेजे 

पराप | अपिशब्दाथं विशोषमाह--तवसस्म्रतिग्यक्तिधन्यमिति । स्वस्स्मृतेः प्राग्न 

न्माभ्यस्तस्य भगवल्स्मरणस्य व्यक्तिरुहरोधस्तया धन्यं पुरपार्थप्रदम् ॥ 
[२ म, 

गजेन्द्रस्य स्वर विहारमाह- 

दग्धाम्मोधेमैभ्यमानि तिके 
करीडञ्छेडे यूथपोऽयं वश्चामिः। 

स्वान् जन्तूनत्यवतिष्ट शक्त्या 
त्वद्भक्तानां त्र नोत्कषलामः ॥ ३ ॥ 

दुग्धाम्भोधेरिति ।॥ अयं दुग्ाम्भोषेः मध्यमानि विकटे दरे वशाभि, 
कडू शक्त्या सवान् जन्तून् अस्यवतिष्ट । अयं गजेन्द्रः । दु्धाम्मोधेः 
क्षीराणवस्य । मध्यमानि मध्यवतिनि । विकरटे तरिकूटनान्नि | दले पर्वते ! 
वशामिः करेणुभिः सह । क्रीडन् समारमन् । शक्त्या चलेन । सर्वान् सम 
स्तान् । जन्तून् प्राणिनः । अस्यवतिष्ट अतिक्रम्याव त | जस्य गजायिपलय 
माह--यूथपः इति । यूथं पाति रक्षतीति यूथपः। यूथाधिप इत्वथंः । अता 
ान्तरं॑न्यस्यति--द्भक्तानां कुतर उक्कषराभः न इति । लद्रक्तानां 
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त्वयि भरतानाम् | कुतर केषु केषु योनिषु । उत्कषंकाभः उत्करस्य लाभः 

अवािः। न न मवति। भगवद्क्तानां न केषु केषु योनिषूत्कर्षावासिः, 

यत् गजत्वेऽप्ययमिनदरध॒न्नः सर्वान् जन्तूनतिश्चयितवानित्यथेः ॥ 

अथ गजेन्द्रस्य ग्राहम्रहणहेतुमूतं सरस्यां विहारमाह- 

स्वेन स्थेन्ना दिष्यदेश्चत्वश्चक्त्या 
सोऽयं खेदानप्रजानन् कदाचित् । 

शैरप्रान्ते ष्तान्तः सरस्यां 
युधैः साधं तवत््णुन्नो ऽभिरेमे ॥ ४॥ 

स्वेनेति | स्वेन स्थेन्ना दिग्यदेशत्वशकत्या खेदान् अप्रजानन् सः अयं 

कदाचित् धर्मतान्तः शेलभान्ते सरस्यां युथः सा्धमभिरेमे। स्वेन आसीयेन । 
स्येन्ना बठेन । अनन्यसाधारणेनालमबलेनेत्य्थः । दिन्यदेशत्वशक्त्या दिव्यदेश 

त्वस्य दिन्यदेश्चवर्तितायाः शक्या प्रभावेन । खेदान् बलधिकेतरङ़ृतानुपद्रवान् , 

अशनोपायाद्यभावकृताः पीडाश्च | अप्रजानन् अजानन् । कदाचिदप्येवं विधानां 

पीडनामनुत्यन्नतयेति भावः । सः पूर्वोक्तः । अयं गजेन्द्रः । कदाचिदेकदा । 

घर्मतान्तः धर्मेण निदधिन तान्तः श्रान्तः । प्रान्ते पर्वतनितम्बे । सरस्यां 
सरसि । यूथैः स्वस्यानुचराणां गजानां समृहैः। साथ सह । अभिरेमे 
अरमत् । नन्वयं भगवदाश्रयः कथं ग्राहमरहणहेतुम्ते सरोवरावगाहने प्रवृत्त 
इति चेत्तत्राह--तत्मणुत्नः इति । त्वया निजपदं प्रापयिष्यता दैश्वरेण। प्रणुन्नः 

प्रेरितः । भगवत्रेरणयेत्यथंः ॥ 

ग्राहो गजेन्द्रं जग्राहेत्याह-- 

हह स्तावदेवलस्यापि शपात् 
ग्रारीभूतस्तजखे वतंमानः। 

जग्राहैने हस्तिनं पाददेशे 
शान्त्य हि श्रान्तिदोऽसि स्वकानाम् ॥ ५॥ 



२०२ नारायणीयम् [स्कन्धः-८ 

~ हृहूरिति ॥ तावत् हषः अपि तज्लले वर्तमानः । तावत् तदानीम् । 

हृहनाम कश्चिद्रन्धवेः । अपिस्समुचये । तज्जले तस्य. सरसो जछे। वतं 

मानः वसन् । आसीदिति शेषः| तस्य जले वतेने हैतुमाह--देवरस्य 

शपात् भाहीमूतः इति । देवर्स्य देवरनाक्नो मनेः । प्राहीमूतः नक्रतामुपगतः । 

एनं हस्तिनं पाददेरो जग्राह । हहुरिपयत्रानुवतेते। एनं हस्तिनं गजे 

नदरम्। पाददेरो चरणप्रदेरो। जग्राह गृहीतवान् । ननु किमथ भगवाननं 

ग्राहम्रहणिनापीडयदिव्यारङ्कायामाह-- तं स्वकानां शान्स्यथ श्रान्तिदः असि 

हि इति। शथकानां स्वभक्तानाम्। शान्त्य ` विषयविरक्तये । -श्रान्ति पीडा 

ददातीति श्रान्तिदः। दीति प्रसिद्धौ । तथाच तस्य॒ विषयविरक्तये पीडां 

कृतवानिति भवः ॥ 

अथ भगवान् नक्रगृहीतमप्यनाकुलं तं गजेन्द्रं नक्राकरमणन पीडित 

मकरी दिव्याद् -- 

त्वत्सेवाया वैभवात् दु निरोधं 
युद्धयन्त त वत्सरा सहस्रम् । 

प्रत्ते काले सव॑त्पदेकाग्रयसिद्धयं 

नक्राक्रान्तं हस्तिवय व्यधास्त्वम् ॥ £ ॥ 

स्वत्वेवाया इति ॥ लं ल्स्सेवायाः वैभवात् 'दुनिरोधं॑वसराणां 

सहं .युद्धयन्तं तं हस्विवर काटे प्रापे तवतपदैका्यसिद्धये नक्राक्रन्तं व्यधाः | 

लत्सेवायाः प्राग्जन्मानुष्ठितस्य सवदाराधनस्य । वैमवात् प्रभावात् । दुनिरोधम् 
अपर्याकुरं यथागवति तथा । वत्सराणां सहक्ष सहस वत्सरान् | अच्यन्त 

संयोगे द्वितीया । युद्धयन्तं प्राहेण सह युद्धं कु्बाणम् | तं पर्वाक्तम्। हस्ति 

व्यै गजेन्द्रम् । काटे प्रारन्धकर्मावसानकाठे | प्रप्ते आगते । वस्पदैकाग्रय 

सिद्धयै व्वसदयोरेकाग्रथस्य मनसः स्थिीकरणस्य प्राग्जन्माभ्यस्तस्य सिद्धये 
फरुप्राप्तये । फलसमत्र मोक्षः] नक्रकर्न्तं नक्रेण प्राहेणक्रन्तमतिमा्तं 

पीडितम् । व्यधाः कृतवानमि । चान्तानामेव मोक्षेऽधिकारितया आति विना 

दान्तेरनदयाचेति भावः ॥ 
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नक्रक्रमणस्य कलमाह-- ` 

आतिन्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्ति 
शण्डोल्कपेः पुण्डरीकः समर्चन् । 

© | ण (च 

पूर्वाभ्यस्तं निर्विरेषात्मनिषट 
स्तोत्र शरेषठं सोऽन्वगादीत् परात्मन् ॥ ७ ॥| 

आतिष्यक्तेति ॥ दे परान् सः शण्डोस्कतैः पुण्डरीकैः समर्चन् 
श्र . स्तोलमन्वगादीत् । पतन् पर्रहम्वरूप । सः गजेन्द्रः। शुण्ड रिक्त 
शण्डया हस्तेनोसक्षतरूधवं क्षिपेः । गजानां हस्तो हि शण्डेलुच्यते । पुण्डरी 
सिताम्भोजेः। समच॑न् सम्यगच॑नं कुबाणः । त्वामिति रोषः | रेषठसुत्तमम् । 
स्तोत्रं स्तुतिम्। अन्वगादीत् पुनः पुनः पपाठ । श्रेष्ठतहेतुमाह-- निर्विरोषास 
निष्ठमिति। निरगुणन्रहमविषयमिस्यथः । ननु कुतोऽस्येवंविधस्य स्तोततस्यावगम् 
इत्याशङ्कायामाह -- पूर्वाभ्यस्तमिति । पूवेसिननभ्यस्तम्। ननु कथं जन्मान्तरानु 
मूतस्य स्मरण मित्यत आह--आतिव्यक्तपीर्कनज्ञ 
कमृणजनितया पीडया व्यक्ते अभिव्यक्ते प्राक्तन जन्पान्तरीये ज्ञानं च भक्तिथेति 
ज्ञानभक्ती यस्य तारशः ॥ 

गजेन्द्रस्य पुरस्ताद्भगवान् श्रीहरिः प्रादुरासीदित्याह- - 

श्रुता स्तोत्रं नियणस्थे समस्तं 
्हमशाचै्नाहमित्यप्रयाते । 

सर्वात्मा तं भुरिकारुण्यवेगात् 
ताष्यारुढः प्रधितोऽभरः परस्तात् ॥ ८ ॥ 

्रत्वेति ॥ वं समस्तं स्तोत्र श्रत्वा भूरिकारुण्यवेगात् पुरस्तात् परेक्षितः 

अभूः | 4 श्रीकण्ठः | समस्तं संकटम् । स्तात स्तुतिम् | भरुतवा आकण्यं | 

मूरिकारुण्यवेगात् निरवधिकृपामरेण । परस्तात् पुरोभागे । रक्षितः दष्टः 

गजेन्द्रेणेति रोषः । स्वभक्ते गजेन्द्रे कृपामरेण त्य पुरस्तात् पादुरासीरिरर्थ । 
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गजेन्द्रस्य पुरस्तात् प्रादुभूतस्य भगवतः स्वरूपमाह--तार्याषूढः इति । तार्या 
रूढः गरुडसमधिषूढः । एतच्च दिव्यभूषायुधादीनामप्युपरक्षणम् । ननु स्तोत्रमा 

करण्यं ब्रह्मादयः कुतो न तस्य पुरस्तात् प्रादुरासन्निति चेत्तत्ाह- त्रयः इति 

अप्रयाते इति। ब्रह्मेशयः विधिशङ्करादिभिः । . इति. एवं मत्वा । अप्रयाते 
तस्य पुरस्तादनांगते सति । मननप्रकारमाह--अहं न इति । स्तुत इति शोषः । ̀ 
एवं मनने दतं प्रकटयन् स्तोलं -विरिनष्टि- निगुणस्थमिति। निर्गुणस्थं निर्गुण 

्रह्मविषयम् | नह्माऽहमीर्शोऽह मित्यभिमानिनो ब्रह्मादयो. नाहमनेन स्तुतः, यतो 
निगुणन्रहमविषयमिदं स्तोत्रमिति मत्वा न तस्य पुरस्तात् प्रादुरासन्निवयर्थः। ननु 
विष्णुरपि विष्णुरहमिर्यमिमान्येवेति चेतत्राह - स्रत इति । सर्वेषां बऋ्मादीना 
मात्मा अन्तर्यामी । सबरान्तयामितया भगवतो. विष्णोर्म॑शरीरारम्बनोऽभिमान . 
इति भावः ॥ 

\ 

अथ गजेन्द्रमोक्षमाद-- 

हस्तीन्द्रं तं॑हस्तपश्नेन धृत्वा 

चक्रेण तं नक्रबये व्यदारीः। 
गन्धर्रऽस्मिम् भकक्चपे स हस्ती 

तत्ारूप्य प्राप्य देदीप्यते स्म ॥ ९ ॥ 

हस्तीन्द्रभिति॥ तं हस्तीन्द्रं॑हस्तपदेन धरा चक्रेण नक्रवश्च व्यद।रीः। 
हस्तीन्द्रं गजेन्द्रम्। हस्तपद्मेन पाणिपङ्कजेन । पृत्वा गृहीला | चक्रेण सुद 
रोनेन । नक्रवयं ्रह्रष्ठम्। व्यदारी दारितिवानसि | अथ अस्मिन् गन्धव 
मुक्तशपे सः हस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म । अथ विदारणानन्तरम् । 
अस्मिन् पृरवक्ते। युक्तश मुक्तः शपो येन तस्मिन् । शपान्मुक्ते सतीवयर्भः । सः 
हस्ती गजेन्द्रः । तस्सारूप्यं तव विष्णोः सारूप्यं सरूपताम् । प्राप्य रुन्ध्वा | 

देदीप्यते स्म॒ अतिशयेन दीक्तोऽमूत् ॥ 

भगवतानुगरृहीतामस्य वृत्तान्तस्य फलश्रुतिमाह-- 
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एतद्बत्तं स्वाश्च मान्न प्रगेयो 
गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात्। 

इत्युक्स्वेनं तेन साधं गतस्त्वं ॥ 
पिष्ण्यं षिष्णो पाहि वातारयेश्च ॥ १० ॥ 

एतदिति ॥ हे विप्णो वाताख्ये इति एनमुक्ला तेन सार्थं पिष्ण्य 

गतः त्वं पाहि। वाताल्येश्च गुरुवायुपुरनाथ । इति अनेन प्रकारेण । उक्ता 

अभिधाय । तेन गजेन्दरेण । सध सह । धिष्ण्यं स्वस्थानं विक्रुण्टठरोकम् | 
गतः प्राप्तः । पाटि मां रक्ष । उक्तिप्रकारमाह-सः अयं मूयसे श्रेयसे स्यादिति । 
अयं पुरुषः। भूयसे महते । श्रेयसे मङ्गलाय । मोक्षयेवयर्थः | स्यात् 

भवेत् । तव्यदार्थमाह--यः प्रगे एतत् वृत्त त्वां च मां च गायेदिति। प्रगे 

प्ातः। वृत्तं चरितम्। गायेत् कीतयेत् ॥ 

इति गजेन्द्रमोक्षवणनं 

षड् विरादराकम् ॥ 

संप्रविश्चदःशरकम् ॥ 

अथं भगवतः कूर्मावताराया विविधा लीरा वणंयितुममतमथनं प्रस्तोति-- 

दुबांसाः सुरबनिताप्दिव्यमास्ये 
शक्राय सवययुपदाय तत्र भूयः। 

नागेन्द्रभरतिखदिते शश्षाप शक्र 
का क्षान्तिस्त्वदितरदेवरवांशजानाम् ॥ १ ॥ 
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र्बासा इति ॥ दुर्वासाः शक्रं शशाप । दुर्वासाः तन्नामा मुनिगिरि 

शांशसम्भूतः । शक्रे देवे्द्रम् । शशाप जरसाऽऽकान्ता भवत यूयमिति 

शक्तवान् । शपदेतुमाह--सुरवनिता्तदिव्यमास्यं स्वयं॒राक्राय उपदाय मूयः 

तत्र॒ नगिन्द्रपतिमृदिते इति । सुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं सुरविताया देवाद्गनाया 

अपरं दिव्यं पारिजातकुसुमरचितं माल्यं माराम्। शक्राय वासवाय } उपदाय 

दत्वा । भूयः पुनः । तत्र तस्मन् दिव्यमाल्ये । नागेनदरपमतिमृदिते नागेन्दरेण एेराव 

तेन प्रतिमृदिते पादेन निष्िषटे सति । अत्रा्थान्तरं न्यस्यति--त्वदितरदेवतांश 

जानां का क्षान्तिः इति। तदितरदेवतानां तवद्विनदेवताना्मरोन भागेन जायन्त 

इति तथाविधानाम् | का कीरशी क्षान्तिः क्षमा। अस्तीति रोषः तद्धित 

गिरिशांशसम्भूततात् दुवांससो न क्षान्तिलेयोऽपि । अतो महेन्द्रं शप्तवान् । 

त्वदं शमूतशचेन्नेवंविधः स्यात् । यथातमनस्तपो विन्नमःचरस्स्वपि मनोभवादिषु 
प्रसन्नो भगवान् नरसखः श्रीनारायणमुनिरिति भावः।॥ 

दापेन दुरवस्थां प्राप्ता देवा भगवन्तं शरणं प्रापुरिस्याह-- 

शचाषेन प्रथितजरेऽथ निजरेनद्र 
देवेष्बप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु | 

शर्ाद्या; कमलजमेत्य सर्वदेवा 
निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ॥ २॥ 

शापेनेति ॥ दे निर्वाणप्रमव श्वायाः स्पदेवा; कपमलजमेत्य सरम 
भवन्तमापुः। निवाणप्रभव मोक्षप्रा्तिस्थानमूत । शवोदयाः गिरि्चप्रमृतयः । 

सर्वदेवाः सरव सुरगणाः । कमलजं ब्रह्मणम्। एरय प्राप्य । तेन सह॒ सम॑ 
मिरितरवयथः । भवन्तं श्रीविकुण्ठनिरयम् । आपुः परापत अत्र हेतुमाद-- 

रापेन् निजरेन्रे प्रथितजरे देवेषु अपि निष्प्रभेषु असुरजितेषु इति । 

शापन दुर्वीसस इत्यभेः । निजेन । परथितजरे जरासुपगतवति सति । निष्म्रभेषु 

निर्गता प्रमा श्रीरयभ्यस्तेषु । अत एवाखुरजतेषु जसुरेजितेषु सलु | 
मगवास्तेषामा विभू कतैव्यमुपदिदेरोरयाह-- 
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ब्रह्मायेः स्तुतमहिमा चिरं तदानीं 
प्रादुष्षन् वरद पुरः परेण धाम्ना | 

हे देवा दितिजकुरेर्चिधाय सन्धि 
पीयुषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् ॥ २ ॥ 

ब्रह्माचेरिति ॥ हे वरद लवं परेण घान्ना प्रादुष्षन् इति पर्या: । 

वरद वरप्रद । परेण सर्वान । धाश्ना तेजसोपलक्षितः। प्रादुष्षन् प्रादु 

भूयेत्य्थः । इति अनेन प्रकरेण । पर्यशाः आदिष्टवानसि। आदेशपरकार 
माह-- हे देवाः दितिजकुकलैः सन्धि विधाय पीयूषं परिमथत इति। दितिज 

कुर्रसुरौवैः । सन्ध सन्धानम् | विधाय कृत्वा । पीयूषममृतम् । मन्दराचकं 

मन्थं, वासु वरत्रां च विधाय क्षीराम्बुधिममृताथे परिमथतेत्य्थः । भगवतः 

प्रादुमवि हेतुमाह -- तदानीं ब्ह्मयेः चिरं स्तुतमहिमा इति । तदानीं तस्मि 

न्रवसरे | ब्ह्मयिरबहमशङ्करमुखेः। चिरं चिराय । स्तुतमहिम स्तुतो महिमा 
माहास्म्य यस्य ॥ 

अथ मन्दरानयनमह-- 

सन्धानं कृतवति दानैः सुरोषे 
मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिम् 

भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिबोद्रहन् खगेन्द्र 
सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयःपयोधो ॥ ४ ॥ 

घन्धानमिति ॥ दखरैषे दानवः सन्धानं कृतवति मदेन मन्दराद्रि 

नयति असन् रषे सयः ववं बदरमिव सगेन्द्े उदन् पय:पयोधौ विनिहितवान् 

सुरो देवसश्चये। दानवैरषुरैः सह । सन्धानं सन्धिम् । तवति 

सति । मदेन अहङ्करेण । मन्थानं मथनसाधनम् } मन्द्राद्रिं मन्दराचलम् । 

नयति सति असन् मन्दरद्रौ । अष्ट प्रान्तशक्रवैरोचनादिहस्तेभ्यो निपतिते 

सति। सदः द्रुतम्। बदरं कोरफलम्। सगेन्दे गरड उदन् । सञ्च एव 
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तेषां पुरस्तात् प्रादुमूय तं गिरिवरं कोरफरमिवेकहस्तेनोदधूत्य गर्डे समारोप्य 

नीलेदयर्थः। पय:पयोधौ क्षीराणंवे। ` विनिहितवान् क्षिपतवानसि ॥ 

भगवानुपायेनात्माशितानां सुराणां विषा्िपीडां परिहतवानिवयाह-- 

आधाय दूतमथ वासुकिं वस्त्रा 
पाथोधौ विनिदहितसबंबीजजाछे । 

प्रारम्ये मथनविधो सुरासुरेस्ते 
व्याजाचं युजगयुखेऽकरोः सुरारीन् ॥ ५ ॥ 

आधायेति ॥ अथ ववं दतं वाुर्किं वरत्ामाधाय विनिहितसवबीज 

जाठे पाथोधो तैः सुरासुर मथनविधो परारभ्धे | सुरारीन् व्याजात् भुजगमुखे 

अकरो; । दुतं सत्वरम् । वासुकिं भगवतः पावतीवह्मस्याभरणमूतं नागराजम् । 

वरतरं नेत्रम् । मन्थदण्डस्य वामतो दक्षिणतश्च अरमणाथ केनचित् पादोन 

वेष्टयिला तस्थेकैकमग्रमेकेकेन गृहीता एकं करषयपरं मुञ्चति, पुनरपरं कर्षतीतरं 

मुश्चति। तादृशरज्जुस्थानीयमित्यथैः । आधाय विधाय । विनिहितसर्वबीज 
जाले विनिहितानि निक्षिप्तानि सर्वाणि समस्तानि बीजजालानि वीरुतृणोषधि 

समूहा यस्मिन् । पाथोधौ क्षीरार्णवे। तैः सन्धितैः। सुरसैः सरैरसुरैश्च | 

मथनविधौ मथनकर्मणि । प्रारब्धे प्ररब्पुमुयते सति। सुशरीनघुरान् । व्याजात् 

कपटेन । भुजगमुखे भुजगस्य वासुकेमुखे विषराग्युहणे। अकरोः कृतवानसि । 

अयमर्थः - मगवानहिपुच्छममङ्गरमिदयुचेर्वदन् सुरैस्सा पूर्वमहेः पूर्वकायं जग्राह, 
तदा अश्छाघ्यावयवं पुच्छं न गृहीम इति तुष्णीमवस्थितानसुरानवरोक्य छाध्या 

यूयं गृहीत पूर्वकायमिदयुक्तवा देवेस्साधमपर्य पुच्छं जग्राहेति ॥ 

अथ भगवतः कूभावतारमाह--- 

षन्धाद्र क्षुभितजलोदरे तदानीं 
दुग्धान्धो गुरुतरभारतो निमे | 

देवेषु ष्यथिततमेषु तस्परियेषी 

प्राणैषी; कमठतनुं कटोरृष्ठाम् ॥ ६ ॥ 
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्ुग्धाद्राविति ॥ वं कमठ्तनुं प्रणिषीः। कमठतनुं कूरमद्चरीरम् । 
पराणेषीः प्रणीतवानसि। अत्र हेतुमाह- देवेषु व्यथिततमेषु तस्मियैषी इति । 
व्यथिततमेषु अतीव दुःखितेषु । तस्पियेषी तेषां देवानां प्रियं चिकीर्षः । 

देवानां व्यथाहेतुं दर्शयन्नाह-- तदानीं ्न्धाद्रौ श्ुभितजरोदरे दुग्धाब्धौ गुरु 

तरभारतः निमग्ने इति। तदानीं सुरासुरेषु विमथ्यु ।] श्चन्धाद्रो श्चन्धे 

भ्रमिते अद्रौ मन्थपर्व॑ते। श्चुभितजलोदरे श्चुभितं क्षोभमुपगतं जलोदर क्षीरार्णव 
जरन्तर्मागो येन तथाविधे सति । अथवा, क्षुभितं जलं यिमिस्तत् क्षुमित 

जलम्, तादृशमुद्रं यस्य तथाविधे इति क्षीराणेवविरोषणमिदम्। दग्धाज्धौ 
क्षीराणेवे । गुरुतरभारतः गुरुतरेण. अतीव दुरवहेण भारतः भरिण गुरुत्वेन । 
निममरे नितरां मग्रे सति। तमुद्धतमिति भावः| भगवतः कूर्म॑तनोरद्रिवहनं 
योग्यतमाह-कटोरघृष्ठामिति। कटोरमतिकककंशं पष्ठं यस्यास्ताम् ॥ 

भगवान् नमम मन्दराद्वुननीतवानित्याह-- 

वज्नातिस्थिरतरकपरेण विष्णो 
विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन । 

अम्भोधेः इहरगतेन वष्मणा त्वं 
निमेभ्र कितिधरनाथगुननिनेथ ॥ ७ ॥ 

वज्चेति। है विष्णो त्म् अम्भोधेः कुहरगतेन वर्मणा निभे 

क्ितिषरनाथम् उन्निनेथ । तवं करर्मतनुः। अम्भोषेः समुद्रस्य । कुहरगतेन अभ्य 

न्तरवतिन{। इदश्च विदोषणं समुद्रे निममस्यादररुद्धरणसो कययोतनाय । 
वर्मणा विभ्रहेण । निर्ममं नितरां समुद्रे मम् ¡ क्षितिधरनाथमचलेनद्रं मन्दरम् । 

उन्निनेथ उन्नीतवानसि । भगवतः कूरम॑तनोः पवतोन्नयने सामथ्यै दीयन् 
स्वरूपमाह-वज्रातिस्थिरतरकर्षरेण विस्तारात् परिगतरक्षयोजनेन इति। 

वज्ातिस्थिरतरकरपैरेण वज्रादशनेरप्यतिस्थिरमतिकणिनं कपर प्ष्ठमागो यस्य 

तेन । अनेन प्ष्ठनोदस्य पर्वतस्य मूरशिलानां  सङ्कर्षणेऽपि पीडाभाषो ध्वन्यते । 
१ 22 
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विस्तारा द्विशते; 1 ~:  परिगतरक्षयोजनेन ` परिगतान्युपगतानि रक्षे योजनानि 

यस्य तेन । योजनरुक्विस्तृतेनेत्यथेः ॥ 

भगवतोन्ीते गिरीन्द्रे पुरासुरा मिर्मेथुरिव्याह-- 

उन्मग्ने श्षटिति तदा धराधरेन्द्रे 
-निर्मधु्ढमिह सम्मदेन स्वे । 

आविश्य द्वितयगणेऽपि सपेरजे 
वैवद्य परिशिमयन्नवीबृधस्तान् ॥ ८ ॥ 

उन्म इति ॥ तदा धराधरेन्द्रे क्षटिति उन्ममे स्वे सम्मदेन इह दृं 

निरमेथुः। तदा भगवता गिरीन्द्रे पठेनोढे। धराधरेन्द्रे पर्वतेन््रे। क्षिति 

दीघ्रम्। उन्म समुद्रादुल्थिते सति । सरवे सुरासुरगणाः । सम्मदेन प्रमोदेन । 

प्रसुदिताः सन्त इत्यथेः। इह समुन्द्र । निर्मथः मथनं चक्रुः । अथ भगवांस्तेषां 

निरन्तरमथनजनितं वैवदयै शमितवानित्याह-- त्वं॑द्वितयगणे सर्पराजे अपि 

आविहय नैवद्यं परिशमयन् तान् अवीवृधः इति] द्वितयगणे सुरासुरगणे । 

सर्पराजे बासुकौ । अपिस्समुच्ये। आविश्य सुरासुरगणे तदन्यतमूपेण 
वाुकौ सूष््मरूपेण च प्रविद्येत्यथः । वेवरयं विवशताम् । परिदमयन् परितः 

शमयन् । तान्. सुराुरगणान्. वासुकिं च । अवीवृधः वधितवानसि | बरु 
वीर्यसम्पन्नान् कृतवानिव्यथंः ॥ 

अथ अरमरणजवेनो यतन्तं गिरीन्द्र भगवान् यथास्थानं 

नित्याद-- 

उदामप्रमणजवोननमदिरीद्र- 
न्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् । 

अभ्रान्ते बविधिगिरिकशादयः प्रमोदा- 

दुद्भरान्ता जुजुबुरुपात्पुष्यवषाः ॥ ९॥ 
उदामभ्रमणेति।॥ विधिगिरिश्षादयः अभ्रान्ते उपाततपष्पवषौः त्वा 

ुनुबुः। वरिधिगिरिशादयः विषिरङ्करादयः । अन्नन्ते मेषमारगे । उपातपुषप 

प्रतिष्ठापितका 
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वर्षाः। उपात्तं स्वीकृतम् । कृतमिति यावत् । पुष्पवषै येस्ते । नुनुबुः षुः । 
अल हेतुमाह--प्रमोदादुदभान्ताः इति । भ्रमोदात् सन्तोषातिशयात्। उद्भ्रान्ता; 

विवशाः । प्रमोदकारणं दर्शयन् भगवन्तं ` विरिनष्टि--उदामभमणजवो 

ननम द्विरीद्रनयस्तेकम्थिरतरदस्तपङ्कजमिति। उदाना सातिश्चयेन भमणजवेन भ्रमण 
वेगेनोन्नमल्युयतति गिरीन्द्रे पव॑तोत्तमे न्यस्तमपितमेकं स्थिरतरमतीव ददं 

हस्तपङ्कजं करसरोरुहं येन तम् । पवंतस्याधिकतरोन्मजननिवारणाथमिति भावः ॥ 

भगवान् हरिदिवानां भुजङ्गममुखमारुतजनितं सन्तापं शमितवानित्याह- 

दैत्यौषे भुजगयुखानिलेन तपत । 
तेनेव तिदज्चगणेऽपि किश्चिदर्ते । 

कारुण्यात्तव किल देव बाखिहाः ` 
प्रावषंनमरगणान् न देत्यसङ्कान् ॥ १० ॥ 

दैत्यौष इति ॥ है देव दैतयौषे युजगमुखानिलेन तते त्रिदश्षगणे 
अपि तेन एव किञ्चिदार्ते तव कारुण्यात् वाखिाहाः अमरगणान् प्रवर्षन्, 

देर्यसद्धान् न । देव प्रकाशमान । देत्योधे असुरसश्चये । भुजगमुखा निलेन 
भुजगस्य. वादुकैर्यखानिलेन मुखमारुतेन । तप्ते सन्तते । तेन भुजगमुखा 

निटेन । विदकशषगणे सुरसश्चये। अपिस्समुच्चये । किञ्चित् गृहीतपुच्छतया 

नात्यर्थमिव्यर्थः। अर्ति पीडिते। कारुण्यात् कृपया । वारिवाहा मेधाः । अमर 
गर्णान् देवसश्चयान् । प्रवर्षन् प्रकर्षेणभ्यवर्षन् । तेषां सन्तापशान्ध्यर्भमिति 
भावः । दैत्यसङ्खान् अघुरोधान्। न प्रवर्षन् । तेषामीश्वरविमुखतयेति 

भवेः || 

अथ स्वयं भगवान् जलनिधि ममन्येत्याह- 

उद्ाम्यद्धहुतिमिनक्रचक्रवारे 
तत्राभ्धो चिरमथितेऽपि निषिकारे । 

एकस्त्वं करयुगङ्रष्टसपराजः 
संराजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् ॥ ११॥ 
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उदम्राम्यदिति ॥ हे पवनपुरेश एकः करयुगङ्ृष्टसर्पराजः संराजन् 
त्वं रोगात् पाहि । पवनपुरेश गुरुवायुपुरनाथ । एकः अद्ितीयः सन् । 
करयुगङ्कष्टसर्पराजः करयुगेन करयोर्बाहमोयुगेन युगलेन कृष्टः आश्कष्टः सर्पराज 
नागराजो येन सः। संराजन् सुतरां राजमानः। रोगात् बाह्यादाभ्यन्तराचच 
जमयोधात्। पाहि मामनन्यशरणं त्रायस्वेत्यथः। भगवतः स्वयं कर्षणे हेतु दश 
यति--उदुभाम्यद्वहु तिमिनकचक्रवाले तत्न अन्धो चिरमयिते अपि निर्विकारे 
इति। उदुज्ाम्यन्ति उलतन्ति बहूनामसंख्यानां तिमीनां म्यानां नक्राणां 
प्राहाणां च चक्रवारानि समूहा यस्मस्तस्मिन् उदूप्राम्यह्हुतिमिनक्रचक्रवाले | 
तत्र तस्मिन् । अन्धो समुद्रे। चिरमथिते चिराय मधिते। अपिर्विरोधे, 
निविकारे विकाररहिते सतिं। विकारोऽत्र मथनरुभ्यानामाविर्मावस्तद्रहिते 
सतीत्यथः॥ 

भख्तमथने देवासुराणामरक्तो भगवस्कृतमथनवर्णनं 

$ 

सप्त्विंशादशकं सेकम् ॥ 

अशशविश्षदश्षकम् | 

अथ भगवति वासुदेवे स्वयं मथनं कुति प्रथममम्बुधेः कालकूटाख्यं 
विषमुद्रछितिममूदिव्याह-- 

गरलं तरलानरं पुरस्ताजरधेरुद्विजगाल कारकरयम् । 
अमरस्तुतिवादमोदनिप्रो गिरिशस्तभनिपपो भवसत्पियाथैम् ॥ १ ॥ 
ग्रलमिति ॥ पुरस्तात् जर्धेः कारुकं विषम् उद्भिजगार । 

परस्तात् सुरभ्यादीनामाविर्भावात् पूवमेव । जर्षेः भगवता मथ्यमानात् क्षीरा 

बुधे; । कालकूटं कालकूटाख्यम् । गररं विषम् । उद्विजगारु उद्रकितिमभूत्। 

कालकरूटस्यातिभीषणत्वमाई--तरकानरमिति । तरर उञ्ज्वलन्ननलोऽभिरयसमस्तत्। 
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गिरिदास्तत् पीतवानित्याह-- गिरिशः तत् भवस्पियाथं निपपो इति ¡ गिरिशः 

भगवान् भवानीपतिः । तत् गरलम् । भवत्पियाथं भवतः प्रीत्यै । निपपौ 
पीतवान् । अत्र हितुमाहट--अमरस्तुतिवांदमोदनिपघ्नः इति । अमराणां देवानां 

यः स्तुतिवादः स्तोल्ाछापस्तेन यो मोदः प्रमोदस्तेन निप्नोऽधीनः। अ्थादिवानाम् ॥ 

इदानीं सुरभ्यादीनां प्रादुर्मावमाह-- 

निमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिषु न्यधाखिधामन्। 
हयरत्मभूदथेभरलं दयुतरुथाप्सरसः सुरेषु तानि ॥ २॥ 

विमथस्स्िति ॥ स॒रासुरेषु॒विमथत्ु सुरमिः जाता। सुरासुरेषु 
युरेष्वसुरेषु च । विमथत्सु विरोषेण मथनं कुर्वाणेषु । सुरभिः कामधेनुः। 

जाता समुद्रादद्रता। हे तिधामन् तं ताम् ऋषिषु न्यधाः। त्रिधामन् 

विष्णो । तां सुरमिम् । ऋषिषु मुनिगणेषु । न्यधाः अपितवानसि | अथ 

हयरलममूत् इभरलं चुतरुः अप्सरसः च। अथ अनन्तरम् ] हयरलमश्वग्रेष्ठः 

उचेःश्रवाः । रलरान्दोऽत्र स्वजातिश्रष्ठवाची । एवमुत्तरलापि । अभूत् जातम् । 

इभरलं गजश्रेष्ठ एेरावतः। चतरः स्वद्र॑मः । अप्सरसः अप्सरःियः। 
अभूदिति इभरलं च॒तररित्यत्रापि योजनीयम्| अप्सरस इत्यत्र बहुवचनान्त 

तया विपरिणम्यापि योजनीयम् । अथेति सवेत सम्बध्यते । तानि सुरेषु । 

तानि हयरलादीनि। सुरेषु देवेषु । न्यधा इत्यत्रानुवतेते ॥ 

अथ भगवसिपियाया रोकमातुः प्रादुभावमाह-- 

जगदीश्च भवत्परा तदानीं कमनीया कमला वभूव देवी । 
अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्प्हयाम्बभूव रोकः ॥ ३ ॥ 

जगदीदेति ॥ हे जगदीश तदानीं भवत्परा देवी कमला बभृव । 

जगदीरा जगतां लोकानामीश रक्षके। तदानीं तस्मिन्नवसरे । भवत्परा 

भवान् परः प्रषानभूतो यस्याः सा। भगवत्यनुरक्तेत्यथंः। कमरा श्रीः | 

वभूव समुद्रादाविरभ्त्। कमरदेव्याः सकरसीमन्तिनीजनेभ्योऽप्यतिक्षयमाह-- 
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सकलः अपि रोकः यां विरोक्य विरोरः सषयाम्बमूव इति । सकर: स्वः । 

लोको जनः । यां कमञाम्। विरोक्य दृष्ट । विरोरस्तररुमतिः। स्पहयाम्ब 

मूव॒सस्पहोऽमूत्! अतर हेतुः--कमनीया इति, अमरामिति च। कमः 

नीया अतीव रम्या । कमलेत्यस्य विशोषणमेतत् । अमलां निर्मसम्। सवो 

वयवसौष्ठवयुक्तामित्यर्थः। अस्य तु यामिर्यनेन सम्बन्धः| 

इन्द्रः कमरये पीटमदादित्याह-- 

त्वयि दत्तहृदे तदेव देव्य त्रिदेद्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् । 
सकलोपहूताभिषेचनीयक्रेषयस्तां श्रुतिगीभिरम्यषिद्धन् ॥ ४॥ 

त्वयीति ॥ चिदशेन्दरः तदा . एव देग्यै मणिपीठिकां व्यतारीत् । त्रिद 

रोन्द्रः देवेन्द्रः । तदा तस्मिन्वसरे । एवकारेण कारुविलम्बाभावो दररितः। 

देव्यै कमय । मणिपीठिकां रलमयं सिंहासनम्! व्यतारीत् दत 

वान्। पीटप्रदाने हेतुमाह--त्वयि दत्तहृदे इति । त्वयि श्रीवैकुण्ठे । 
दृद दत्तमपितं हन्मनो यया तस्ये ।, देवीं भगवत्यनुरक्तहदयामवबुष्ये 
त्यर्थः। अथ देव्या अमिषेकमाह-- ऋषयः तां सकलोपहतामिषेचनीयैः 
्रतिगीमिः अभ्यषिञ्न्निति । ऋषयः तापसाः। तां कमराम्। सकटोप 

हताभिषेचनीयैः सकर: सरिदूमूम्यादिमिः उपहतेराहतैः आभिषेचनीयेः अभिषेक 
साधनैरोषधकुम्भपविलादिभि : । श्रुतिगीमि : मन्तः । अभ्यषिञ्चन् अभिषेक 

विदधुः ॥ 

देव्या अलङ्करणमाद-- 

अभिषेकजलानुपातिभुग्धत्वदपाङ्गेएवमूषिताङ्गव्ीम् । 
मणिङ्कण्डलपीतवेरहारप्रमुखस्ताममरादयोऽन्वभूषन्  ॥ ५ ॥ 

अभिषेकजकेति | अमरादयः अमिषेकजलानुपातियुगधलवदपाङ्केः अवमूषि 
ताङ्गवष्ट तां मणिकुण्डरुपीतचेरुहारममुखेः अन्वभूषन् । अमरादयः देवादयः! 
अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपद्गिः अभिषेकजलस्य अमिषेकसरिरस्य अनु समन 
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नतरमेव पतितुं शीरमेषामितथमिषेकजरानुपातीनि तैः सुगससुन्दरेः तव अपाङ्ग 

कटासषवीक्षणेः । एभिरेव अवमषिताङ्वहौ अभूषि अटङ्ता अइ 
गावरता यस्यास्ताम् मणिकुण्डलपीतचेल्हारपमरखैः मणिकुण्डले मणि 

खचिते कुण्डले पीतचेरे पीताम्बर हार् युक्तादामानि सखभूतिभिः\ अन्बभूषन् 
प्ादरल्चक्रः ॥ 

जथ कमलाया भगवद्रणोपक्रममाह-- 

वरणस्रजमात्तभृङ्खनादं दधती सा इचङ्कम्भमन्दयाना । 
पदशिञ्जितभज्जुन् पुरा त्वां करितव्रीलबिलासमातसाद ॥ ६ ॥ 

वेरणस्जभिति ॥ सा त्वां करितनीरविलसम् आसप्ताद् । सा कमल 

देवी । त्वां श्रीनारायणम् । कलितव्रीविलासं करितां धृता त्रीला रजा विलासाश्च 
यस्मिन् कमणि त्था भवति तथा । आससाद प्राप। भगवन्तं वरयितुमाग 

च्छन्त्या देव्याः स्वरूपमाह--आत्तभूङ्गनादां वरणस्तजं दधती कुचकुम्भमन्द 
यना पदशिन्नितमनञ्जुनरुपुरा इति। आत्तञरङ्गनादाम् आत्तः स्वीकृतो भ ङनादः 

अमरघ्वनिर्यया ताम् । स्वसौरभाङकषटङजद् ्रिरेफसङ्कुल्यमित्यर्थः। दधती वहन्ती । 

कुचकुम्भमन्दयाना कुचकुम्भाभ्यां कुचकल्छाभ्याम् । तद्धारेणेति यावत् । मन्दं 

सेगविवजितं यानं गमनं यस्याः सा। पदरिज्ञितमञ्जुनुपुरा पदयोः चरण 

कमल्योः शिन्ञिते कूजती मन्जुनी मनोज्ञे नूपुरे मज्ञीरो यस्याः सा ॥ 

हदानीं मगवति देव्या वरणमालर्पणमाह-- 

गिरिशदहिणादिसवेदेषाम् गुणभाजोऽप्यविशुक्तदोषरेशाय् । 
अवमृरय सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वथ्यनयाऽपि दिष्यमाला ॥ ७ ॥ 

गिरिरिति ॥ अनया त्वयि अपि दिव्यमाला निहिता । अनया देव्या 

कमलया । त्वय्यपि त्वय्येव । दिन्यमाल दिन्या दिन्यकुुमरचिता माछ वरणसक् । 

निहिता अपिता। भगवति मालार्षणे हेतुमाह-सदा एव सर्वरम्ये इति। सदा सवदा । 

सर्वरम्ये सर्वैः समस्तैः रम्ये रमणीये । नैव च यद् कदाचिदपि भगवति रमणीय 
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ताया हानिसि्यधकारेण दर्दितम् । अवधारणाथकेनापिशब्देन व्यवच्छे्ानाह--गि 

रिष्ुहिणादिसर्वदेवान् गुणमाजः जपि अविुक्तदोषटेदान् अवमृर्य इति । 

गिरिशद्ुदिणादिसर्वदेवान् गिरिशदुहिणादीन् मदेशरपद्मासनपभूतीन् सर्वान् 

सकलान् देवान् । “गुणान् भक्तवात्सल्यादीन् भजन्तीति गुणभाजः। अनेन: वरण 

योग्यता दर्दिता। अपिविरोधे । अविमुक्तदोषटेशान् अविमुक्ता अपरित्यक्ता 

दोषाणां लेशा छवा यस्तान् । कामक्रोधादिषडदोषयुक्तानिस्य्थः । अवमृश्य 

विचार्य । एतच्च तत्परित्यागे हेतुः ॥ 

भगवान् लक्ष्मीदेवीं परिगरहीतवानिव्याह = 

उरसा तरसा ममानिथेनां भवनानां जननी मनन्यभावाम् | 
त्वदुसोविरसत्तदीक्षणश्रीपखिवृष्टथा परिपुषटमास विश्वम् ॥ ८ ॥ 

उरचेति ॥ त्वम् एनां भुवनानां जननीं तरसा उरसा ममानिथ। 

एनां पूर्वक्ताम्। यवनानां सोकानाम्। जननीं मातरं रक्ष्मीभगवतीम् । तरसा 
वरणमाखपणानुपदमेव । उरसा वक्षसा । ममानिथ मानितवान् । भगवान् निज 

वक्षसि तस्या निवासमकरो दित्यथः । अत हेतुः---अनन्यमावामिति । नान्यस्मिन् 

मावोऽनुरागो यस्यास्ताम्। रक्ष्मीदेव्या माहास्यमाह-- विश्वं॑त्वदुरोविरस 
तदीक्षणश्रीपरखिवष्टथा परिपष्टमास इति । विश्वं भुवनम् । त्वदुरो विरसत्तदीक्षणश्र 

पिष्टा त्वदुरसि तवोरसि वक्षसि विकसन्त्या राजमानायास्तस्या श्रीदेष्या 

$क्षणश्रियः कटाक्षशोभायाः परिृष्टया परितो वृष्टया वर्षेण । पातेनेस्यथेः । परिपुष्ट 
सर्वसम्पत्समृद्धिमत् । आस प्राप ॥ 

अथ वारुणी देव्युदमूदित्याह-- 

अतिमोहनविश्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् । 

तमसः पदवीमदास्त्वमेनामतिसम्माननया महासुरेभ्यः ॥ ९॥ 

अतिमोहनविभरमेति ॥ तदानीं वारुणी निरागात् खल । तदानीं 

तस्मिन्नवसरे । वारुणी वारुणीदेवी । निरागानिगेताऽभूत्।. खल्विति प्रसिद्धौ 



ददाकम्-२८] अश्रुतभमथनवर्णनत् । २१७ 

वारुणीदेग्याः स्वरूपमाद-अतिमोहनविभमा मदयन्ती इति अतिमोहन 

विभ्रमा सतीव मोहना मोहजनका वित्रमा विासा यस्याः सा। मदयन्ती मद 
कारिणी । भगवांस्तामघुरेभ्यो दत्तवानिस्याह-खम् एनामतिसम्माननया - महा 

सुरेभ्यः अदाः इति। एनां वारुणीम्। अतिसम्भाननया । अतीव ॒सम्मानयन्नि 
त्यथः । महासुरेभ्यः महद्भयोऽसुरेभ्य ¦ | .अदाः दत्तवानसि । नन्वेवंविधविभम 

शाखिनं वारुणीं कुतो न भगवान् स्वभक्तेभ्यो देवेभ्यो दत्तवानिति चेत्तत्राह-- 

तमसः पदवीमिति। तमसः अज्ञानस्य पदवीं हैतुभूताम् ॥ 

अथ भगवतो धन्वन्तर्यवतारममूृता विर्भावश्चाह-- 

तरुणाम्बुदसुन्द्रस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुरारेः । 
अमृतं कलशे बहन् कराम्यामखिलार्तिं हर मारुताखयेश्च ॥ १० ॥ 

तरुणाम्बुदसुन्दर इति ॥ तदा लं ननु धन्वन्तरिः अम्बुरारोः 
उत्थितः । तदा तस्मिन्नवसरे । नन्वित्यवधारणे । त्वमेवेत्यथः । धन्वन्तरिः 
धन्वन्तरिस्वरूपः । उत्थितः उद्रतः । धन्वन्तरेः स्वरूपमाह--तरणाम्बुदयुन्दरः 
कराभ्यां कलरो अमृतं वहन्निति। तरुणाग्बुदसुन्दरः तरुणाम्बुदवन्नूतनजल 

` धरवत् सुन्दरो रम्यः । अनेन भगवतो धन्वन्तरेः सकलसन्तापनिवर्तकलत्वं 
ध्वन्यते । कराभ्यां बाहुभ्याम्। करदो कुम्भे । अमतं पीयूषम् । वहन् 

दधानः । अथ प्राथेयते-- हे मारुतारुयेश अखिलाति हर इति । मार्तालयेश्च 
श्रीगुरुवायुपुरनाथ धन्वन्तरिस्वरूप । अखिराति ममानन्यश्चरणस्याखिलां सम 
स्तामार्ति बाह्ममाभ्यन्तरं च पीडाम्। हर विनारय ॥ 

दत्यसतमथनवबर्णनम् 

अष्ठार्धिदादशाकम् ॥ 



एकोन त्रिशचद्षकम् ॥ 

अथासुराणां पीयूषापहरणं भगवतस्तस्स्यानयनं च वर्णयितुमुप 

क्रमते-- 

उद्वच्छतस्तव करादमृतं हरतु 
दैत्येषु तानशषरणाननुनीय देवान् | 

सद्यस्तिरोदधिथ देव . भवसपरभावा- 
दुदयत्खगुभ्यकरदहा दितिजा बभूवुः ॥ १॥ 

उद्वच्छत इति ॥ तवं दैत्येषु उद्रच्छतः तव करात् अमृतं ॒हरसयु 
अशरणान् तान् देवान् अनुनीय सद्यः तिरोदधिथ । दैत्येषु असुरेषु । उद्च्छतः 

्ीराग्बुधेः प्रादुर्भवतः। तव श्रीधन्वन्तरेः। करात् हस्तपङ्कजात् । अमृतं 
पीयुषकुम्मम् । हरतु अपहरत्यु सत्षु। अशरणान् अनन्यशरणान्। तान् 

अमृतापहरणेन दुःखितान् । देवान् दिवौकसः। अनुनीय मा खिद्यत, स्वमाय 
याऽथ वः साधयिष्ये इति सान्त्वयिता। सदयः ्षरिति। तिरोदधिथ तिरो 
हितोऽम्; । हे देव दितिजाः भवस्ममावात् उद्यसस्वयूथ्यकर्हाः बमूवुः | 

देव प्रकाशमान । अथवा मायया कऋरडन्। दितिजाः अदुराः। मवत्मभावात् 

भवतः मायाधिनाथस्य प्रमावात् शाक्ते: । भगवन्मायविमवादिव्यर्थः उयत्स. 

युध्यकल्ाः उयन् आविरभवन् । प्रारव्य इति यावत्। स्वयूथ्यैः स्ववभः 

सह कलहः अहंपूवमहंपूरवम्, न तं न त्वमित्यादिरूपो विवादो येषां ते। 
बभूवुः अभवन् ॥ 

भगवान् कामिनीहूपं धृत्वा असुरान् प्रपिस्याद-- 

श्यामां रुचाऽपि वयसाऽपि तसतं तदानीं 
प्राप्रोऽसि तङ्गङचमण्डलभडगुरां त्वम् । 

पीयुषदुम्भकरह परिपुच्य सर्व 

तृष्णाङला; प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे ॥ २॥ 



द्श्कम्-२९] देवानामश्चतोपङेन्धिप्रकारवर्णनम् । २१९ 

इयामामिति ॥ लं तदानीं तनुं प्रातः असि। तदानीं तस्मिन्नव 
सरे । तनुं शरीरम्। कामिनीरूपमि्यथाहभ्यते । भातः अङ्गीकृतवान् । ̀ कामि 

नीतनोः स्वरूपमाह--- रुचा अपि वयसा अपि इ्यामां तुङ्गकुचमण्डरमङ्गु. 
रामिति। रुचा कान्त्या । इयामां श्यामलाम्। योवनमध्यस्थाच्च । कान्त्या स्या 
मरम् , वयत्ता योवनमध्यस्थान्चेत्य्थः। तुद्गकुचमण्ड्भङ्गुरां तद्गेनाद्युन्नतेन 

कुचमण्डलेन स्तनमण्डलेन भङ्गुरामीषननम्नाम्। एतच्च तनुमध्यमत्वादीनामयप्युप 

रक्षणम् । अनेन भगवतः कामिनीरूपस्य जगन्मोहनतवमुक्तम् | कामिनीरूपं 

भगवन्तं दृष्टवतामसुराणां वेष्टितमाह--सर्वे पीयुषकुम्भकर्हं परिमुच्य प्रतिययुः 

इति । स्वे। अघुरा इति रोषः। पीयूषकुम्भकलह पीयूषकुम्भम् अमूृतकुम्भ 
मधिकृत्य क्रियमाणं करुहम् । परिमुच्य परितस्त्यक्तवा । प्रतिययुः त्वत्समीपं 
प्राप्ठाः। अतर हेतुं दर्श॑यति--त्वदरोजकुम्भे तृप्णाकुलः इति । .तदरोजकुम्भे 

तव॒कामिनीरूपस्य उरोजे उरसिजाते कुम्भे करदो । कुम्भस्दरो पयोधर 
इव्यर्थः । त्ृष्णाकुलाः तृष्णया अभिराषातिशयेन . आकुलः; ` परवशाः । 

भगवदुरोजकुम्मस्य पीयूषकुम्भपिक्षया माधु्यातिशयादिति भावः ॥ 

कामिनीरूपो भगवान् हरिरुक्तिमङ्गया दैत्यानतीवासमनि विकलन्धा 
नकरो दित्याह-- 

का सवं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमाभि- 
त्यारूढरागमिषश्ञानभियाचतोऽमून् । 

विश्वस्यते मयि कथं इुलटाऽस्मि देत्या 
इत्यारपन्नपि सुविश्वसितानतानीः ॥ ३ ॥ 

का त्वमिति॥ तम् अमून् इति आरुपन् अपि सुविश्वसितान् 
अतानीः। तं कामिनीरूपः। अमून् असुरान्। इति अनेन प्रकारेण । 

आङ्पन् कथयन् । अपिषिरोधे। सुविश्वसितान् तदानीन्तनसप्ेमनिरीक्षण 

मन्दहासादिभिः सुतरां सञ्ञातविश्वासान्। अवानीः इतवानसि। आलप 

परकारमाह -- हे दै्याः कथं मयि विश्वस्यते इति। दैत्याः असुराः । कथं 



२२० नारायणीयम् [स्कन्धः-८ 

केन प्रकरण । विश्वस्यते। युष्माभिरिति रोषः । ननु का क्षतिस्त्वयि 

विश्वासे कृत इत्याशङ्कायामाह --अहं कुरुटा अस्मि इति । कुर्टा पुंश्चली । 

प्रायेण सीणां सर्वासामपि प्रेम्णः क्षणमङ्गुरत्वेन तायु विशासस्यायुक्ततया 
सुतरां. पुश्चरीषु॒विश्वासोऽनुपपन्न इति भावः। भगवत एवमारपि हेतु 

माह--इति अभियाचतः इति। इति अनेन प्रकारेण । अमियाचतः आभि 

्षण्येन याचमानान्। याचनप्रकारमाह--हे मृगाक्षि चंका, इमां सुधां 

विमजस्व इति । म्रगाक्षि कुरङ्गनयने । का कस्यासि | सुधाममृते विभजस्व 

विभज्यास्मम्यं देहि.) णवं याचने हेतुमाह - आषूढरागविवशानिति । आरू 
ढेन परां कोटिमुपगतेनं रागेण अनुरागेण विवान्. अवशचेतसः ॥ 

भगवान् हरिदेवेभ्योऽमृतं प्रादादित्याद-- 

मोदात् सुधाकलश्चमेषु ददत्सु सात्वं 
` दुश्वष्टितं मम सहध्वमिति बुगाणा । 

 पङक्तिप्रभेद विनिवेशितदेबदेत्या . 
लीलाविरासगतिभिः समदाः सुधां ताम् ॥४॥ 

मोदादिति॥ सा लम् एषु मोदात् सुधाकल्शं दरदसु इति 
हुबाणा पङक्तिमभेद विनिवेहितदेवदैस्या रीलाविसासगतिभिः तां सुधां 
समदाः। सा क्पटकामिनीरखूपा। एषु असुरेषु । मोदात् प्रमोदात् । युषा 

करशम् अमृतकुम्भम् । ददत्सु. दत्तवत्यु सत्यु । इति अनेन प्रकारेण । 

कुवाणा कथयन्ती । पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदेर्या पङ्क्ते: प्रभेदेन देवाना 
मेका पङ्क्तिरपरा अयुराणामिति द्विषा विभज्य विनिवेशिता विरोषेण निवे 

शिता देवा देव्या असुराश्च यया सा। टीलाविरासगतिभिः दैत्यान् वश्च 
विं रचितया तद्विषयया लीर्या विखसैविलासवेषटितैः गतिभिः असुराणां 

समीपे सश्चरणेश् उपलक्षिता सती। तां जरामरणहारिणीम् । सुधाममृतम् । 
समदाः सम्यग्युक्तश््प यथा मवति तथा अदा; दत्तवानसि। असुरेभ्योऽ 

मृतदानस्य सरपैभ्यः प्योदानबदयुक्ततया अर्थादेवेभ्यो दत्तवानिति लभ्यते । 



व्शकम्-२९) देवानामशतोपलन्धिप्रकारवर्णनम् । २२१ 

इतीत्यनेन दरितयुक्तिप्रकारमाह--यूयं मम दुश्चेष्टितं सहध्वमिति। दुश्रेष्टितं 
यत् क्रेयमाणं साध्वसाधु वेत्यथः। सहध्वं क्षन्तुमर्हथ । इयमुक्तिः प्रथमं देवेभ्यः 

अमृतपरिवेषणेऽपि स्वसिन्नसुराणां मामूदविश्वास इति मस्वेत्यवगन्तम्यम् ॥ 

भगवान् वश्चनायोचतस्य स्वर्मानोः शीषं च्रेणाच्छिनदित्याह-- 

अस्मारस्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु 

जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु । 
त्वं भक्तलोकवशषगो निजरूपमेत्य 

स्वभानुमधेपरिपीतसुधं व्यलावीः ॥ ५॥ 

अस्मास्विति ॥ त्वम् अथ सुधां सुरेषु समाप्य भक्तलोकवशषगः 

निजखूपम् एत्य स्वभानुं व्यलावी: । तं कामिनीरूपः । अथ अनन्तरम् । 
सुधाम् अमृतम् । सुरेषु देवेषु । समाप्य अवसाय्य | भक्तलोक्वशगः 

भक्तरोकानां भक्तजनानाम् । देवानामिति यावत्। वशगः वशंगतः | निज 

रूपम् आलनो रूपम् । एत्य प्राप्य । स्वभानुं स्वर्भानुसंज्ञितमसुरम्। 

ग्यकावीः चक्रेण रिरोऽच्छिनः। शिरश्छेदने हेतुमाह-अधेपरिषीतयुधमिति । 

अथे यथा भवति तथा परिपीता सुधा अमृतं येन तम् । देवलिङ्गं धृत्वा 

देवानां पङ्क्ति प्रविदयेति भावः। ननु कथमपुराः कामिनीविग्रहे भगवति 
स्वान् विहाय देवेभ्यः सुधापरिवेषणं कुर्बाणि न श्चुन्धा बभूवुरित्याशङ्काया 

माह- तेषु असुरेषु इति जोषं स्थितेष्विति । तेषु भगवतः तिमविरास 

वशितेषु । इति इति मत्वा । जोषं तृष्णीम् । स्थितेषु अवस्थितेषु स्यु | 
मननप्रकारमाह--इयमस्मासु प्रणयिनी इति । इयम् एवं विधलावण्यातिशय 

शारिनी । पणयथिनी सानुरागा । अहो भाग्यमस्माकमिति मत्वेत्यथः ॥ 

अथ देवैः सह अघुरा अयुद्धयन्तेदयाह-- 

त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु 
दत्वा गते त्वयि सुरैः खदु ॒ते व्यगृह्णन् । 
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घोरेऽथ भृति मत अरिदेत्यमाया- 
व्यामोहिते सुरगणे तमिदाविशसीः ॥ & ॥ 

त्वत्त इति ।॥ ते खलु खयि परेषु ` त्तः सुधाहरणयोग्यफलं दत्वा 
गते पुरैः व्यगृहन् । ते असुराः । खल्विति व्व्थे । परेषु असुरेषु । त्वत्तः 

भगवतः। सुधाहरणयोभ्यफरु सुधाहरणस्य पीयूषापहरणस्य योग्यमु चितम् । 

फं परिश्रमवैयर्थ्यरूपम्। दत्वा प्रदाय। गते तिरोहिते सति। सुरैः 
देवैः । भ्यगरृहन् करटं चक्रुः तदा भगवान् हरिभक्तानां परित्राणाय प्रादुरा 
सीदिव्याह ---दइह त्वमाविरासीः इति । इह सुरगणे । आविरासीः प्रादुरासीः । 

अल ॒हेतुमाह--अथ घोरे रणे मूरति सुरगणे बरिदित्यमायाव्यामोहिते इति । 

अथ अनन्तरम् । घोरे भयानके । रणे युद्धे। मूछंति परां कोरिमुपगत 

वति सति । सुरगणे देवसश्चये । बरिदैत्यमायाव्यामोहिते बरिदैत्यस्य बछि 

नाश्नो दैत्यस्यासुरस्य मायया व्यामोहिते विरोषेणासमन्तान्मोहिते सति। 
तानासाश्रयान् परिव्रातुमिति भावः॥ 

इदनीमयुराणां वधमा - 

त्वं कालनेमिमथ मालिधुखान् जघन्थ 
शक्रो जघान बलिजम्भवलान् सपाकान् । 

शुष्कद्रेदष्करवधे नघुचो च लूने 
फेनेन नारदगिरा न्यरुणो रणं तम् ॥ ७॥ 

त्वमिति | अथ तवं क्रारनेमिं माणिसिखान् जघन्थ । कालेति 
तन्नामानम् । मालिमुखान् मारिप्रभृतीन् । जघन्थ हतवानसि । शक्र; सपा 
कान् बलिजम्भवलान् जघान । सपाकान् पकेन तन्नान्ना अघुरेण सदि 
तान् । बछ्जिम्भवरान् बश्िनामानं जम्भामिधानं वराख्यं चासुरम्। जघान 

हतवान् । तवं नमुचौ च फेनेन लले नारदगिरा तं रणं न्यरुणः | त्वम् 
अन्तयामी भगवान् । नमुचौ तन्नान्नलुरे। जे छते सति । इन्द्रेण 
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इवयर्थाहभ्यते। नारदगिरा भगवसरेरितेन ऋणां प्रेषितस्य श्रीनारदस्य गिरा 

वाचा |. तं प्रस्तुतम्। रणं युद्धम् । न्यरुणः. मिरुद्धवानसि। ननु कृतो 

न॒ शसेण हतो नमुचिरिति वेत्त्राह--शुष्कादरदुष्करवधे इति। शुप्केणा्द्रेण 
च दुष्करः कर्ुमशक्यो वधो यस्य तस्मिन् । फेनस्यानुभयाल्कल्वादिति भावः ॥ 

अथ भगवान् भवानीपतिभेगवतो वेकुण्टस्य कामिनीरूपं दिदृक्षुराजगा 

मेत्याह-- 

योषावपुदंनुजमोहनमाहितं ते 
श्रुत्वा विलोकनङ्ुतूहरवान्ः महेशः । 

भूतैस्समं गिरिजया च गतः पदं ते 
सतुत्वाऽत्रवीदभिमतं . त्वमथो - तिरोधाः ॥ ८ ॥ 

योषावपुरिति ॥ महेशः भूतैः गिरिजया च समते पदं गतः 
तुत्वा अमिमतमव्रवीत् । महेशः भगवान् भवानीपतिः। भूतैः प्रमथैः । 
गिरिजया भवान्या । चकारः समुचये । समं सह । ते तव । पदं स्थानम् । 
गतः प्राप्तः । स्तुत्वा स्तुतिभिस्त्वां प्रसा | अभिमतमभिरषितम् । आगमन 

प्रयोजन मित्यथः । अत्रवीत् कथयामास । गिरीशस्य मगवत्पदपरापिहैतुमाह-- 
आहितं ते योषावपुः श्रुत्वा विलोकनकुतूहट्वान् इति आहितं॑धृतम् । 
योषावपुः कामिनीरूपम् । श्रृत्वा आकण्यं । विलोकनकुतूहरुवान् विलोकने तस्य 
दरोने कुतूहरुवान् सकौतुकः । विलोकनकृतृहछे कारणभाह- दनुजमोहन 
मिति । दनुजानां दानवानां मोहनं मोहजनकम्। अथो तवं तिरोधाः। 
अथो अनन्तरम् । तिरोधाः तिरोहितोऽमूः । महेश्वरामिरुषितपूरणायेति भावः॥ 

भगवाननङ्गरिपुरपि भगवतो हरेः कामिनीरूपं दृष्ट विमोहमपित्याह-- 

आरामसीमनि च कन्दुकधातीला- 
लोरायमाननयनां कमनीं मनोज्ञाम् । 
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त्वामेष वीक्ष्य विगलदसनां मनोभू- 

वेगष्दनङ्करिपुरद्न समारिरिङ्ग ॥ ९॥ 

` आरामसीमनीति ।| अङ्ग अनङ्गरिषुः एषः कमनीं त्वामारामसीमनि 

वीध्य मनोमूवेगात् समारिरिङ्ग \ अङ्गेति सम्बोधने) भगवन्निति रोषः । 

अनङ्गस्य कामस्य रिपुरन्तकः । कामान्तकोऽपीत्यथः। एषः गिरीशः 

कमनी कामिनीरूपधरम् } आरामसीमनि उयानैकदेदो वीक्ष्य दृष्ट । मनोम. 

वेगात् कामवेगात् । समारिर्िङ्ग आरिङ्गितवान् । भगवन्मायामोहितः सन्निति 

भावः] एतद्वक््यति--“मवन्माया नैव त्रिभुवनपते मोहयति कम्" इति । 

भगवतः कामिनीरूपस्य(तीव कामोदीपकतं दद्यंयन् स्वरूपमाह-कन्दुक 

घातरीखरोखायमाननयनां मनोज्ञं विगरुद्रसनां च इति | कन्दुक 

धातलीखरोखायमाननयनां कन्दुकषातलीख्या कन्दुकघातरूपया लया 

विहारेण रोरूयमाने अतीव . चश्चले नयने नेतराम्बुने यस्यास्ताम् । मनो 
ज्ञां रूपरावण्यनवयौवनादिभिरतीव हदयहारिणीम् । विगरुद्रसनां विंगरत् मार 

तापहृतं वसनं दुकूलं यस्यास्ताम् । दृष्टिविभ्रमणरूपलावण्यादिमिविवसखतया च॑ 

अतीव कामोहीपनकारिणीमिस्यरथः। दृषटिविश्रमादिष्तरेकैकमपि भन्मथोन्माद 

कारणं भवति कि पुनस्तेषु सद्वातेनैकत्रावस्थितेषिवेति भावः ॥ 

भगवन्मायामोदितस्य गिरीशस्य परमार्थबोधोदयपरकारमाह - 

भूयोऽपि विहुतवतीञुपघाव्य देषो 
वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमाथबोधः । 

त्वन्मानितस्तव मरत्वयरुवाच देव्ये 
तत्ताचसस्त्वमव वतिनिकेतनाथ | १०॥ 

भूयोपीति ॥ देवः विदुतवतीं मूयः अपि उपधान्य वीर्यममोक्षविक 

सत्परमार्थबोधः लन्मानितः देव्ये तव महत्वमुवाच । देकः गिरीशः । विद्रु 

वती भगवतो गिरीशस्य भुजान्तरादात्मानं मोचयित्वा धावमानाम् । त्वामिति 
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रोषः | उपधाग्य अनुधावनं कृत्वा । वीर्यप्मोक्षविकसत्परमा्थबोधः वीर्यस्य 

रेतसः प्रमोक्षेण स्खलनेन विकसन् प्रकाशमानः परमाथेबोधः परमार्थस्य 

वस्तुत्वस्य बोधो ज्ञानं यस्य सः। तन्मानिदः त्वया मानितः। निखिर 

प्पञ्चसम्मोहननिपुणया मायया मोहितोऽपि तस्या विमुक्त इति बहुमत इत्यथः । 

देव्ये भवान्य । तव श्रीवैकुण्ठस्य । महत्वं माहात्म्यम् } उवाच कथया 
मास | अथ प्रार्थयते- हे वातनिकेतनाथ तत्तादशः त्रम् अव इति। 

वातनिकेतनाथ गुरुवायुपुरनाथ । तत्तादशः तत्तादङ्माहात्मयातिशययुक्त इत्यथः । 

अव मामनन्यदरणं त्रायस्व ॥ 

इति देवानामश्तोपरन्धिप्रकारव्णनं मोहिनी दशनेन शिवस्य धेयैच्युतिवणनं च 

एकोनचिरादराकम् ॥ 

व्रिशदश्कम् । 

अथ भगवतो वामनावतार वर्ण पिप्यन्नादौ तसूरवरङ्गमूतं मह बरिचरितं 
परस्तोति-- 

शक्रेण संयति हतोऽपि वरिमेहात्मां 
शुक्रेण जीषिततयुः क्रतुवधितोष्मा | 

विक्रान्तिमाम् भयनिलीनसुरां तिरोकीं 

चक्रे वरो स॒ तव चक्रयुखादभीतः ॥ १ ॥ 

शक्रेणेति ॥ घरि; तिरोकीं भयनिरीनसुरां च्रे। लंयाणां लोकानां 

समाहारखिलोकी ताम् । भयनिरीनयुरां भयेन निकीनास्तिरोहिताः सुरा यस्यां 

ताम् | चक्रे कृतवान्। ननु कथमिन्द्रेण हतो बरिरिवमकरोदिव्याशङ्गाया 

माह -- संयति शक्रेण हतः अपिं शुकरिण जीविततनुः इति । संयति युदधे। 
? 29 
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शक्रेण इन्द्रेण | हतः विर्हिसितः। अपिर्विरोधे । शुक्रेण असुराचर्यिणं 

दानसा। जीविततनुः जीविता अमृतसञ्जीविन्या सजीवा कृता तनुशरीर 

यस्य सः। ननु किमथ सुरद्रोहकारी बरिदशक्रेण प्रद्युज्जीवितः, नचासुर 

पक्षपातादिति वक्तुं. शक्यम् , जम्भादीनामप्रस्युजीवनादिः्याशङ्कायामाद--- 

महात्मा इति । महामनस्कतयेदयथ॑ः । ननु कथमिन्द्रात् पराजितो बरिर्दिवान् 

पीडयितुं समर्थोऽमूदिति चेत्तताह--विक्रान्तिमानिति । विक्रान्तिः परक्रमोऽ 

स्यास्तीति विक्रान्तिमान् । ननु कथमयं किक्रान्तिमानमूदिति चेत्तताह- 

करतुवधितोप्मा इति। करतुना विंधजिदाख्येन वर्धितः उष्मा तेजो यस्य 
सः। ननु कथं भगवतः स्वभक्तजनमयनिवतेके स्यपि सुदर्शने देवान् 
वरिरिपीडयदित्याशङ्कायामाह-- सः तव चक्रमुखात् अभीतः इति। सः बिः । 

चक्रमुखात् चक्रस्य युद नस्य मुखात् । धाराया इवय; । अभीतः अत्रस्तः। 

प्रहाद वदयत्वादिति भावः ॥ 

अदितिरातान्. स्वसुतानवरोक्य काश्यपोपदेशात् भगवन्तं विष्णुमाररापे 
स्याह 

पुत्रातिदशेनगरशाददितिर्भिषष्णा 
तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना | 

त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोत्रताख्यं 
सा द्वादश्चाहमचस्खयि भक्तिपूर्णा ॥ २॥ 

त्रातीति ॥ जदितिः निजपति तं काश्यपं शरणं प्रपन्ना) 
अदितिर्देवजननी । निजपतिम् आस्नो मतोरम् | त प्रसिद्धम्| काडयपं 
कारयपनामानं प्रजापतिम् | रणं रक्षितारम् । प्रपन्नां प्राप्ता अव्र श < © ह हेतुमाह -- पुत्रातिदशेनवशात् विषण्णा इति । पुत्रातिदशंनवशत् पुत्रस्येन्द्रस्यातिः 
पीडा तस्या दशेनवशादवलोकनेन । विषण्णा दुःखिता सती। सा त्वयि 
भक्तिपूर्णा तदुदितं पयोत्रताख्यं त्वसूजनं द्वादशाहम् अचरत्। सा अदितिः। 
भक्तिपूर्णा भक्त्या प्रेमलक्षणया पूर्णा परिूर्णहदया । तदुदितं तेन क्रारयपेन 
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उदितमुपदिष्टम् । पयोत्रताख्यं पयोत्रतमित्याख्या नाम ` यस्य तत् । हीति 
प्रसिद्धो । पयोत्रतमिति प्रसिद्धमित्यथः। अस्य स्वषूपं श्रीमद्भागवते द्रष्टग्यम् । 
त्वत्पूजनं तव पूजनम।राधनम्। द्वादशाह मित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अचरत् 
अन्वतिष्ठत् ॥ | 

अदितेः पुरस्तात् भगवान् हरिः परदुरासीदिव्याह-- 

तस्यावधौ त्वयि निटीनमतेरथुष्याः 
रयामश्चतुयजवपुः स्वयमाविरासीः | 

नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयं 

गोप्यं मदीक्षणमिति प्रल्पन्नयासी; ॥ ३॥ 

तस्येति ॥ लं स्वयं तस्य अवधो अमुष्याः आविरासीः | स्वयमारमनैव 1; 
तस्य पयोत्रतस्य। अवधो अवसाने। अमुप्याः अदितेः। पुरस्तादिति रोषः | 

जाविरासीः प्रादरासीः । भगवत आविभावि हेतुं दशेयति--त्ययि निरीनमते 

इति । निीनमतेः निरीना नितरां रीना मतिबुद्धियस्यास्तस्याः | भगव 

त्येकामरचित्ततायाः प्रभावादित्यथः। अदितेः पुरस्तात् प्रादुर्भूतस्य भगवतः स्वरूप. 

माह---दयामः चतु्ुनवपुः इति । इयाम: सजलजरुधरश्यामलः । चतुभजवपुः 

चत्वारो भुजा बाहवो यस्य तच्चतुर्मुजम् , तादशं वपुः शरीरं यस्य सः। एतच्च शङ्ख 

चक्रादीनामप्युपलक्षणम् | भगवतो वरप्रदानमह---त्वं तम्रा ताम् इतिं पमटपन् 

अयासीः च इति। नम्रां पादयोः पतिताम्। तामदितिम् | इति अनेन प्रकारेण । 

प्रलपन् कथथन् | अयासी तिरोहितोऽभूः । चकारः समुचये । कथन 

परकारमाह---अहम् इह॒ मवत्तनयः भवयम्, मदीक्षणं गोप्यमिंति । इह अव । 

मवत्तनय; भवत्यास्तनयः श्रूलः। मदीक्षणं मद्रान् । गोप्यं गूहनीयम् ॥ 

अथ भगवतो वामनावतारमाहि--- 

त्वं काश्यपे तपपि सनिदधत्तदानीं 

्राप्नोऽसि गभेमदिते प्रणुतो विधात्रा । 
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प्राप्त च प्रकटवेष्णरदिव्यरूपं 
सा द्वादलीश्रवणपुण्यदिने भवन्तम् ॥ ४॥ 

त्वमिति ॥ लं तदानीम् अदितेः गभं प्राप्तः असि। तदानीम् अदि 
तये वरं प्रदाय तिरोधानादनन्तरम् । अदितेः देवमातुः। गभ॑मुदरम् | प्राप्त 

पविष्टः। जद्ितेगेमप्रवेशपरकारमाह---काश्यपे -तपसि सन्निदधत् इति ¦ 
कारयपे कदयपसम्बन्धिनि । तपसि तपःसम्मृते वीर्ये । सन्निदधत् स्वारोन 

प्रविष्टः। करमपेनादितो वीयस्य निषेकादिति भावः| मगवन्तमदितेगमैस्थ 
विज्ञय ह्या तुष्टावेव्याह--विधात्रा प्रणुतः इति । विधात्रा ब्रह्मणा | प्रणुतः 

स्तुतः । असीति त्वमिति चात्तापि सम्बध्यते। भगवतो वामनमू्र्जनकालः 

माह-- सा द्वादीश्रवणपुण्यद्विने मवन्तं प्रासूत च इति। सा अदितिः। 

द्रादशीश्रवणपुण्यदिने द्रादशीश्रवणायां श्रवणद्रदर्या पुण्ये शमे दिने अहनि। 
प्रासूत प्रसूतवती । चकारः समुचये । अदित्या प्रसूतस्य भगवतः स्वरूप 

माह ---प्रकरवेप्णवद्विव्यरूपमिति । प्रकटं स्फुटप्रकाञ्ञमानं वैप्णवं विप्णुसभ्बस्धि 

दिव्यमलोकिके र्यं शङ्खचक्रगदापद्मक्ररीरमकरकुण्डर्श्रीवत्सकोमस्तुमवनमाला 
पीताम्बरकाश्चीनूपुरादिकं यस्य तम् ॥ 

इदानीं भगवानात्मनो रूपमुपरसंहत्य वटुं भ्रतवानिव्याह- 

पुण्याश्रमं तममिवर्षति पुष्पव 
हेषाङुरे सुरगणे कृततूयेघोषे | 

वध््राऽञ्जटि जय जयेति नुतः पित्रभ्यां 

त्वं तक्षणे पटुतमं बटुरूपमाधाः ॥ ५॥ 
पुण्याश्रममिति॥ लं तक्षणे सुरगणे कृततूर्ययोमरे तं पुण्याश्मं पुष्प 

वैः अमिव्षेति पितरभ्यापञ्जरि वध्वा इति नुतः पटुतमं बटरूपमाधाः । 
तसक्षणे जातमात्र एव। सुरगणे देवसञ्चये। इततर्यघोषे कृतस्तु्थघोषो 

वायपोषौ येन तमिन् । पुण्याम पुण्यमाश्रमम् | पुष्यः पुष्टिम; । 
अभिवर्षति अभितो वेति । पि्याम् मत्रा पितर च। इति अनेन् 
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प्रकारेण । नुतः स्तुतः] पटुतममतिशयेन निपुणम् | वडुरूपं वोः 

रूपमाकारम्। आधा; प्राप्ोऽसीव्र्थः। स्तुतिप्रकारमाह--जय जय इति । 

देवानां पुष्पवष॑विधानादिहेतुमाह-- हर्षके इति ।. दर्पण भगवद्वतारजनित 
सन्तोषातिशयेन आकुठे परवद ॥ . 

अथ॒ भगवानवतारका्यसम्पादनाय बर्गर प्रति प्रतस्थ इत्याह-- 

तावत् प्रजापतिगुखेरुपनीय मोज्जी- 
दण्डाजिनाक्षवलयादिभिर्य॑मानः । 

देदीप्यमानवपुरीश्च कृता्रिकाय- 
त्वं प्रास्थिथा वरिगृहं प्रकृताश्वमेधम् ` ॥ ६॥ 

तावदिति॥ दे ईश लं ्रकृताश्वमेधं बङगृहं प्रास्थिथाः। शई 
जगद्रक्षक । त्वं श्रीवामनरूपः। प्रकृताश्चमेधं प्रारन्धाश्चमेधयागम्। बक 
गृहं बरठर्महाबलेर्गृहं मवनम् । अश्वमेधशालमिव्य्थः। प्रास्थिथा; प्रस्थि 
तवानसि । भगवतो याचकावस्थानुरूपमोश्रमपरिहमाह-- तावत् प्रजापति 

मुखैः उपनीय मौज्ञीदण्डाजिनाक्षवल्यादिमिः अर्च्यमानः इति । तावत् वट्खूप 
मराप्त्यनन्तरम् ] प्रजापतिमुखैः कारयपप्भृतिमिः। अथवा ब्रह्मादिभिः । उप 
नीय उपनयनङ्ृत्यं परिसमाप्य । मौड्गीदण्डाजिनाक्षवल्यादिभिः । मौज्ञी 

मेखला दण्डः आषाढः अजिनं कृष्णाजिनम् अक्षवल्यः अक्षमा एव 

मादिभिः। अर्च्यमानः आराध्यमान: । अत्र सविता तस्य गायत्तीमुपदिदेश, 

बरहस्पतियेज्ञोपवीतं, पिता मौञ्जी, मूमिः कृष्णाजिनं, सोमो दण्डम् , अदितिः 
कोपीनं, योः छतं, ब्रह्मा कमण्डलुं, सप्तषयो दर्भान् , सरस्वतयक्षमालां, यक्षराजो 

भिक्षापात्रे, भवानी भिक्षां च ददावित्यनुसन्धेयम् । भगवतो वामनस्य बस्पिभ 

तीनां बहुमानकारणं तेजो विरोषमाह-देदीप्यमानवपुः इति । देदीप्य मानमति 
शयेन् दीप्यमानं वपुः शरीरं यस्य सः । भगवत उपनीतस्यावर्य . कतव्यानुष्ठान 
माह--ृताभिकायं इति । कृतमनुठितम् अभिका समिदाधानकमं येन सः ॥ 

भगवतो वामनस्य गमनप्रकारमाह--- 
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गात्रेण भाविमहिमोचितगोरवं प्रा- 
गव्याबरृण्वतेव धरणीं चटयन्नयासीः | 

छलं परोष्मतिरणाथमिवादधानो - | 
दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् ॥७॥ 

गातेणेति ॥ लं गातेण धरणीं चख्यन्. छत दण्डं च॒ आदधानः 
जयासीः । खं श्रीवामनरूपः। गातेण शरीरेण । धरणीं मूमिम्। चर्यन् 
कम्पयन् । आदधानः वहन् । अयासीः गतवानसि। गातरमुखेक्षते- प्राक् 
माविमहिमोचितगोरवं व्यावृण्वता इव इति | प्राक् पूर्वम् । भाविनः भविष्यतः 
महिज्ञः विश्वरूपस्य उचितमनुरूपं गौरवं गुरुत्वम् । व्यावृण्वता प्रकाशयता 
इवेति सर्वत्र सम्भावनायाम् । धरणीचारनमतोयेक्षानिमित्तमित्यनुसन्धेयम् । 
छत्रधारणपरयोजनसुलरेष्षते- -परोष्मतिरणार्थमिव इति। परेषां दैत्यानामृष्मणः 
पराकरमरूपस्य तिरणाथं वारणा्थम् । दण्डधारणोपयोगमुयेक्षते--दानवजनेषु 
सन्निघातुमिव इति। दानवजनेषु अपुरेषु । सन्निधातुं संयोजयितुम् । अत्र 
दण्डरब्दोपत्तयोराषाददण्डनयोरमेदाध्यवसायः॥ 

बरिगृहं प्राप्तस्य भगवतो वामनस्य तेजसा शक्रादयो सुनयः प्रामूता 
बमूवुरित्याद् - 

तां नमेदोत्तरतटे हयमेधश्चाला- 
मासेदुषि त्वयि रुचा तव रुदधनेतरैः । 

भास्वान् किमेष दहनो जु सनल्डमारो 
योगी नु कोऽयमिति शुक्रयुवेदशशङक ॥ ८ ॥ 

तामिति ॥ त्यि नमदोत्तरतटे तां हयमेधशालामासेुषि श॒क्र 
मुखेः इति शशङ्के! त्वयि श्रीवामन) नम॑दोत्तरतटे नभैदाया नर्मदानयाः 
उत्तरतटे उदीच्ये तीरे । तां प्रसिद्धाम्। समस्तसामग्रीपरिपूण मित्यर्थः । हयमेष 

शारामश्वमेषासाम्। आसेदुषि प्रा्ततति। शुक्रयुलेः सुक्रसुनिप्रभृतिमिः। 
इति अभैन प्रकरेण शशङ्के शितम्। राङ्काप्रकारमाह--एषः भास्वान् 
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किं दहनः नु योगी सनत्कुमारः नु, अयं कः इति। एषः आगच्छन् 

भास्वान् सुयैः। किमिति वित्के। दहनः भगवानभ्निः। न्विति वितरकै। 
एवमुत्तरत्रापि! योगी महामुनिः । सनक्कुमारः तदाख्यया परसिद्धः। अयं 

पुरस्तात् दश्यमानः। कः कीटशः । शङ्काहेतुमाह--तव रुचा रुदधनेतैः इति । 
र्चा तेजसा। रुदधनेतरः प्रतिहतचक्चुभिः । अतायमर्थः- शक्रादयो सुनयः 

परथमं कमपि तेजसो रारि दृष्ट्रा किमयमागच्छति, सूयः इति शाशाङ्किरे । पश्चात् 

पुरुषाङृति प्यन्तः किमयं हम्यवाहनो मूतिमानिति च। अनन्तरं मोज्ञी 

दण्डाजिनाक्षवल्यादिकमालोक्य अपि नामायं भगवान् सनतुमारः इति च 

तर्क॑यामाुरिति ॥ 

अथ बरिर्मिगवते बामनायातिथ्यमकरोटित्याह- 

आनीतमह्च भृगुभिर्महसाऽमिभूते- 
स्त्वां रम्यरूपमसुरः पुकाबताङ्गः | 

भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादो 
तत्तोयमन्वधृत मूधेनि ती्थतीथेम् ॥ ९ ॥ 

आनीतमिति ॥ असुरः भेगुमिः जाञ्चु आनीतं त्वां समेत्य भक्त्या 

पुलकावरताङ्गः- पादौ परिणिज्य तत् तोयं अनु मूनि अत । अमुर: 

बसिः। भृगुभिः भार्मवैः। अद्यु क्षटिति। आनीतम् प्रदयुद्रभ्य सादर 

मित इतो भगवानिस्युक्तवा बछिनिकटं नीतमित्य्थः। त्वां श्रीवामनम् । 

समेत्य उपगम्य । पुलकावृताङ्ः पलकैः रोमाश्ैरादृतं॑व्या्मङ्गं शरीर 
यस्य सः] एतच्च विशेषणं भक्तयनुमावभ्रदशनपरम् । अनेन चेवेविधातिथिलम 

जनितहर्षातिश्चयोऽपि घ्वन्यते। पादौ भगवतश्वरणपङ्कजे । परिणिज्य 

प्रक्षाल्य । तत् तोयं भगवतः पादतीथम्। अनु पश्चात् । मूर्धनि शिरसि । 

अधृत धृतवानमूत् । भगवःादतीथंस्य मूभि बहने हेतुः -तीथतीथमिति । तीर्था 

नां शओधकानामपि तीर्षं॑शोधकम्। स्वैशोधकमितयधेः। भगवतस्तेजो 

विरोषेण तथाऽवगमादिति भावः। भृगुभिः सादरमानयने हैतमाह-- महसा 
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अभिमतैः इति । महसः श्रीवामनस्य तेनसा । अभिभूतैः अष्टतेजस्कैः। 
रस्य भक्तिहेतुमाह---रम्थरूपमिति । रम्यं रमणीयं रूपमाङृतियेस्य तम् । रूप 
दशेनेनासामान्योऽयं वडुरित्यवगमादिति भावः । बलेभगवत्पादप्रक्षालनार्हेता 
माह- सुकृती इति। सुकृती कतपुण्यसच्चयः ॥ 

ननु कथमघुरोऽयमङृतपुष्येहुरापं भगवलादोदकस्य मूर्धि वहनं ठेमे 
इ्यारङ्कायामाद -- 

प्रह्ादवंशजतया क्रतुभिद्विजेषु 
 विश्वा्ततो नु तदिदं दितिजोपि लेमे, 

यत्ते पदाम्बु गिरिशस्य शिरोभिलारयं 
सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः ॥ १० ॥ 

ग्रहवादवश्चजतयेति ॥ अत्र बरिरित्यध्याहतंग्यम् । दितिजः अपि वकि. 
परहादवंशजतया क्रतुभिः द्विजेषु विश्वासतः नु तत् इदं लेभे। दितिज 
असुरः । अपिर्विरोधे । प्रहादवंशजतया भगवद्धक्तोत्तसप्हादान्वयोसन्नत्वात् । 
करतुभिः यज्ञः । द्विजेषु ब्रह्मणेषु । विश्चासतः विधासात्। सत्सङ्गादिति यावत् | 
न्विति वितके। अस्य सवेत सम्बन्धः । अथवा निश्चये ।. एमिस्िभिः समुद्ति 

हैतुमिरिति निधितमिव्यर्थः । तत् अकृतसुङघतेदुरापम् । इदं भगवलादोद 
कस्य मूधि वहनम् । टेमे रुब्धवान् । तथाविधं तस्य॒ माहाल्यमित्याह-- 
यत् ते षदाम्बु गिरिशस्य शिरोभिखास्यम् इति। यत् यस्मात्। ते तव 
श्रीनारायणस्य। पदाम्बु पादतीथम् । ̀ गिरिशस्य भगवतो भवानीपतेः । शिये 
मिरल्यं सर्वदा मूर्धा लाख्नीयम्। अयमाश्चयः--भगवान् भवानीपतिः 
सवेदा भगवतीं गङ्गां मूर राख्यति, साच भगवतो हरेः पादोदकं 
मेवेति। अथ प्रार्थयते--हे विभो गुरुपुरालय स्र सं पाल्येथाः इति । बिभो 
रपूण । गुर्पुराखय गुरुवायुपुरनाथ। सः भक्तानुप्रहाथम ङ्गीकृतवामन विग्रह; । 

पालयेथाः मामनन्यशरणं संरक्ष ॥ 

इति वामनचरिते महाबलेरातिथ्यबणनं 

भिदादशकम् ॥ 



 एकत्रिशदशकम् |" 

` अथ बरलिर्मगदते वामनायामिरषितं प्रदातुं प्रतिजक्ञ इत्याह-- 

श्त्या दत्यस्तव तनुमह.शर्षणात् स्वेथाऽपि 

त्वामाराध्यन्नजित रचयन्नञ्जिकि सञ्जिगाद 

मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रघ्रनो बद त्वं 
वित्तं भक्तं भवनमवनीं वाऽपि से प्रदास्ये ॥१॥ 

गरीत्येति ॥ हे अनित दैत्यः तव॒ तनुमहःपक्षणत् सर्वथा अपि 

 त्वामाराध्यन् अज्ञलि रचयन् सञ्जगांद । अनित विष्णो । दैत्यः बिः | 
तव श्रीवामनरूप्य।  तनुमहःप्रक्षणात् ` तनोदिम्यमङ्गरविग्रहस्य -महसस्तेज 
सश्च प्रक्षणादवरोकनाद्धेतोः । प्रीत्या सन्तोषेण । सर्वथा सर्वप्रकारेण । स्वागत 

वचनादिनेव्यथंः । अपिस्समुचये । लामाराध्यन् तदाराधनं कुर्वन् । अञ्जि 

प्रणामाञ्जलिम्। रचयन् विरचयन् । सञ्जगाद सम्यक् भक्तिविनयादिपुरस्सरं 

जगाद अकथयत् । क्थनप्रकारमाह-- हे विप्रसूनो ते मत्तः सममिरूषितं 

किम्, त्वं वद् इति। विप्रसूनो ब्राह्मणपुत्र। वडुलिङ्गदर्शनात् सूनुग्रह 

णम्। ते तव॒ समभिरृषिितं अभीष्टं वस्तु।. किं कीटशम्। वद कथय। 

अथ अभिरुषितं स्वयमुसखकष्याह --- वित्तं भक्त भवनम् अवनीं वा सवेमपि 
प्रदास्ये इति। वित्तं धनम् । भक्तं मृष्टान्नम् | मवनं गृहम् । अवनीं 

भूमिम्। वा इति सर्वत्र सम्बध्यते । सवे वित्तादिसमस्तम्। वा इत्यत्रापि 

सम्बध्यते । अपिशब्दः समुचये । यदिसरवमप्यमिरुषितं तहिं तत् समस्त 

मपीत्यथैः। प्रदास्ये दास्यामि ॥ 

भगवतो याचनग्रकारमाह- 

तामक्षीणां बरङिगिरमुषाकण्ये कारुष्यपूर्णोऽ 
प्यस्योत्सेकं शमयितुमना देत्यवंज्ञं प्रेसन । 
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भूमि पादत्रयपरिमितां प्राथयामासिथ तवं 
सपर देहीति तु निगदिते कस्य हास्ये नवा स्यात् ॥२॥ 

तामिति॥ खम् अक्षीणां तां बिगिरम् उपाकण्यं कारण्यपू्णैः अपि 

दैरयवंशचं प्रशंसन् पादत्रयपरिमितां मूरमिं प्रार्थयामासिथ । त्वं श्रीवामनः। 

क्षीणा न॒ भवतीव्यक्षीणा ताम् । जगदीश्वरतख्यापयिलीमिययर्भः। बरिगिरं 

बलेर्मिरं वाचम् । उपाकरण श्रुता । कारण्यपूणं: कारण्येन दयया पूर्णः । 
बलेर्मक््यतिशयावगमादिति भावः । अपिविरोधे। दैवयवंशं दैत्यानामदुराणां 
वंशं कुटम्] प्रशंसन् स्तुवन् । षपादततग्रपरिमितां पादत्रयेण परिमितम् । 

भूमि प्रथिवीम्। प्राथयामासिथ प्राथितवानसि। ननु मगवान् स्वमक्तं 

बङ्मिषिगम्य तस्मिन् कारुण्यपूणंश्ेत्तदिं किमिति त्रैरोक्यमपहरु भूमि प्रार्थि 
तवानिव्याशङ्कायामाह-तस्य उत्सेक रमयितुमनाः इति| तस्य बके; | 

उत्सेकं जगदीश्वरत्वाभिमाननिबन्धनं गवम् ।. रामयितुमनाः शमयितुं नाशपितु 

मभिरुषन् । देश्व्ध्ंरोन तस्योत्सेकं नाशवितुमभिसन्धायेत्यथेः । ननु येवं 

तर्दिं सवे प्रदास्ये इति तेन प्रतिज्ञातेऽपिं कुतः केवरं पादत्रयपरिमितां 

भूमि प्रार्थितवानिति चेत्त्राह--सवै देहि इति निगदिते तु कस्यवा हास्यं 

न स्यादिति। सवं समस्तम् | देहि. प्रयच्छ। इति अनेन् प्रकरिण |. 
निगदिते उक्ते। तुविरषे। विशोषमाह-कस्य वा हस्यन स्यादिति। 

हास्यं परिदासयोग्यम् । अयमथेः--यदि भगवान् वामनो बलेः प्रतिज्ानु 

रोधेन सवै देहीति कथयति, तहि हन्त वटोरस्य दुराशेति भगवद्वचः 
सर्वेषां हास्यं ॑स्यात्, अतः केवरं पादलयपरिमितां मूमिं प्रार्धितवानिति॥ 

पादलयपरिमितां मू प्रार्थयति भगवति वामने बरिभिगवन्तमाचि 
क्षिप इव्याद-- 

विश्वं भां तिपदमिह फं याचसे वारिश्चस्त्व 
स्वा भूमि वृणु किपघुनेत्यारप्ां स रप्यन् 

यस्मादपासिपदपसिूत्य॑क्षमः कषिवादान् 
बन्धश्चासावगमदतदरहाऽपि गादोपश्चन्त्यं ॥ ३॥ 
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विश्वेशमिति॥ सः लाम् इति आल्पत्। सः बरिः। त्वां 
श्रीवामनम्। इति अनेन प्रकारेण | आर्पत् उक्तवान्। जआर्पप्रकार 

माह-- तं बाङ्शिः सवां भूमि ब्रणु, अमुना किमिति। बाख्डिः मूर्खः । 
जञानरदित इत्यथः असीत्यत्राध्याहर्तव्यम् । सवौ निविराम् । वृणु प्राथय । 
अमुना पादनत्रयमात्रपरिमितेन मृखण्डेन। किम् फं प्रयोजनमित्यथंः। बारि 

रोऽसीदयक्तो हेतुं दशयन्नाह-त्वं किं मामिह त्रिपदं याचसे इति। 

किं किमिति। मामतिवदान्यं माम्। इह मूमो त्रिपदं केवरं पादलयपरि 

मितं मूप्रदेशम् | याचसे प्रार्थयसे । नन्वधिकप्ार्थनायां प्रारथितस्यापणे त 

मशक्त इत्याकाङ्क्षायामाह---विश्वे्ञमिति। विश्वानां लोकानामीशमधिपतिम् । 

यतस्त्वं विधेश्वरमतिबदान्यं मां केवलं पादत्रयपरिमितं भूखण्डं याचसे अतो 

बार्दि इति निश्चिनोमीत्यथंः । बलेरेवं भगवदाक्षेपे हेतुमाद--दप्यनिति । 

दप्यन् सदपः । प्ताः खल्वासमानं निरुपमं मन्यमानाः; सर्वानप्याक्षिप 

न्तीति भावः। जस्य दपेस्य फलमाह--असौ . यस्मात् दर्पात् लिपदपरि 
पूर्वक्षमः क्षेपवादान् बन्धं च अतद्हः अपि अगमदिति। असौ बिः । 
लिपदपरिपूतयक्षमः तिपदस्य पादत्रयपरिमितस्य भूखण्डस्य परिपूतो परिूर्णा 
पणे अक्षमः अशक्तः सन् । क्षेपवादान् ्तातींयीकं दिश मम पदिन 

विधेश्वरोऽसि' इति वक्ष्यमाणप्रकारानक्षेपान्। बन्धं पाडबन्धनं (पे 
मन्धं परतगपतिना' इति वक्ष्यमाणपरकारम् । चकारः समुच्चये । अतदर्हं 
तयोः क्षेपवादबन्धनयोरर्हो योग्यो न भवतीत्यतदर्हः । अपिविरोधे) विरोधं 

परिहरन्नाह--गादोपशान्तये इति। गादमुपश्ान्तिर्विषयविरक्तिस्तदर्थम् । सम्य 
ग्विषयविरक्तिमापा्य स्वस्मिन् मनः समाधानयेव्यर्थः । एवश्चास्य बन्धनादिक 
मनुग्रहरूपेण परिणतमिति मन्तभ्यम् ॥ 

अथ भगवदभमिरूषिताप॑णायोदयतं बरिमुशनाः प्रतिषिद्धवानित्याह- 

पादत्रय्या यदि न भुदितो विष्टपेनांपि तुष्ये- 
दिस्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातुकामेऽथ तोयम् । 
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दैत्याचायस्तव खल परीक्षाथिनः प्रेरणात्तं ; 
मामा देयं हरिरियमिति व्यक्तमेवाबभाषे ॥४॥ 

पादंतस्येति ॥ दैत्याचार्यः तम् इति व्यक्तमेव आबवमषि । दैरयाचार्यः 

उशनाः। तं॑वदिम् । इति अनेन प्रकारेण । व्यक्तमेव स्फुटमेव । आव 
भाषे आख्यातवान् । आभाषणप्रकारमाह--मा मा देयमिति । सम्भमान्मा 
मेति द्विरुक्तिः । सवेस्वनाशशङ्कया च सम्भ्रमः। अतर हैतुः--अयं हरि; 
इति । अयं हरिवटरूपं धरता तवत्तसैरोक्यमाच्छियिन््राय दातुमु्यतः , दस्मा 

 न्ास्यामिरुषितस्यार्षणं युक्तमित्यथः । ननु कथं सुनेरुशनसो भगवस्रतिकूखा 
चरणमित्याशङ्गायामाद-- तव प्रेरणात् खट इति । तदन्तयामिरूपेण त्वया 
प्रेरित इव्यर्थः । खल्िस्यवधारणे । ननु किमथमेतत् प्रेरणमिति चेत्तत्राह- 

` परीक्षा्थिनः इति। वबरठेर्र्मस्येयं परीक्षितुमित्यथः। उशनसः एवमाभाषण 

हेतुमाह-- हे वरद अथ तस्मिन् भवते तोयं दातुकामे इति। वरद 

भक्ताभीष्टवरप्रद । अनेन सम्बोधनेन 'दर्पोच्छित्ये विहितमखिलं दैत्य सिद्धोऽसि' 
इत्यादिना वक्ष्यमाणं वरप्रदानं सूचितम्। अथ अनन्तरम् | अस्मिन् बल | 

मवते श्रीवामनखूपाय । तोयं दनवारिं । दातुकामे दातुमभिर्षति सति। 
ननु प्स्व सुरभि ब्रु किममुनाः इद्युपदिशत्नपि बरिः कुतः केवरं पाद 
त्रयपरिमितां मुवं दतुकामोऽमूदिति वेत्तव्राह--इति उक्ते इति। इति 
अनेन प्रकारेण । उक्ते कथिते श्रीवामनेनेति रोषः। उक्तिप्रकारमाह-- 
यदि पादतय्या न मुदितः विष्टः जपि न तुष्येत् इति| पादलय्य। 
पादत्यपरिमितया भुवा। सुदितः सन्तुष्टः । तर्हीति शेषः। विषटयै्मुवनैः | 

न तुष्येत् न तुष्टो भविप्यति । उक्तशचैतत् श्रीमद्धागवते-- “जसन्तुष्टोऽसङ्ृह्ोका 
नामोत्यपि सुरेधरः । अकिञ्नोऽपि सन्तुष्टः रोते सर्वाङ्गविभ्वरः ॥' इति | 
पवश्च(न्यस्याप्राधितव्वेनाप्रदानमिति द्रष्टव्यम् ॥ 

वरिरशनसः प्रतिषेधवचनमन ङ्गीडुवनेव भगवते वामनाय प्रार्थितमपित 
वानित्याह-- 
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याचत्येवं यदि स भगवान् पूणेकामोऽस्मि सोऽहं 
दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यप्नोऽपिं "दैत्यः! 

विन्ध्यावस्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं 

चित्रं चिते सकलमपि स प्रा्पयत्तोयपूवेम् ॥ ५॥ 

याचतीति ॥ सः दैत्यः काव्यशप्तः अपरि निजदयितया विन्ध्या 

वर्या दत्तपायाय तुभ्यं सकरमपि तोयपूवै प्रर्पयत् चितं चित्रम्। सः 

दैप्यः बिः। काव्यशक्तः काव्येन उशनसा शः अष्टशव्यो भवेति शप्तः । 
अपिविरोधे । शपमगणयितवेति भावः। निजदयितया स्वप्रियतमया। विन्ध्याः 
वल्या तदाख्यया । दत्तपा्याय दत्तं वितीर्णं पां पादोदकं यस्मै तस्मै | 
तुभ्यं श्रीवामनरूपाय । सकरभपि गुरुवचना द्विदिततत््वतया सकर्मपि त्रैलोक्य. 
मित्यथः। प्रापयत् प्रकर्षेण भक्तिप्रीत्यादिपुरस्सरमापयत् दत्तवान् । चित्रमाश्च 

यम् । द्विरुक्तिरतिशयं योतयति । बलेः स्वायत्तस्य विश्वापिराज्यस्य तृणवत् 

परित्यागमनुसन्धाय कवेविस्मयः। काम्यशपि हेतुं दशंयति- इति वदन् इति । 

इति अनेन प्रकारेण । वदन् कथयन् । कथनप्रकारमाह--यदि सः भगवान् 

एवं याचति सः अहं पूर्णकामः अस्मि; दास्यामि एव स्थिरमिति। सः 

सकरुलोकनियन्ता सर्वाभीष्टसाधकश्च । भगवान् श्रीहरिः । एवम् अनेन 

प्रकरेण । याचति प्राथयते । सः तथाविधेन हरिणा प्राथितः। अत एव पू्णंकाम 

पूणाः सिद्धाः कामाः अभिराषा यस्य सः । एवकारोऽयोगन्यवच्छेदाथकः। 

स्थिरं निश्चितम् ॥ 

बठेधमेम्थेये दृष्ट देवाः सषिगणा जतहर्षाः कुसुमानि वदृषुरित्याह-- 

निस्सन्देहे दि तिद्धरपतो त्वय्यशेषार्पणं त- 
दथातन्वाने अचुक्रेषयः सामराः पुष्पवषम् । 

दिव्यं सूपं तव च तदिदं पहयतां बिश्वमाजा- 
परथेरुषेरधदथधीङृत्य विश्वाण्डभाण्डम् , ॥ ६.॥ 
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निस्यन्देहमिति ॥ ऋषयः सामराः दि तिकुरुपतो त्वयि तत् अरोषा 

पणं व्यातन्वाने पुष्पव मुमुचुः । ऋषयः सुनयः.। सामराः अमरदवेस्सहिताः 

सन्तः} दितिकरुरपतौ दै्याधिपे बलो | निस्सन्देहं निगेतः सन्देहः संशयो 

यस्मात्तयथा भवति तथा । त्वयि श्रीवामने । तत् तथाविधम् । अरोषापंणम् अरो 

षाणां समस्तानामर्पण समर्पणम् । ग्यातन्वाने कुर्वाणे सति। पुष्पव पुष्पाणां 

कुसुमानां वधे वृष्टिम्। मुमुचुः कृतवन्त इत्यथेः। अथ भगवतो वामनरूप 

वद्ध इत्याह- तव तत् दिव्यं रूपं च विश्वमाजां पद्यताम् उचैः उचैः अवरृधदिति। 

तव श्रीहरेः । तदिदं वामनम् । दिग्यमलोकिकम्। वर्थमानसामथ्यै्रदशनपरमिवं 
विरोषणमिति द्रष्टव्यम् । रूपं स्वरूपम् । चकारस्वर्थो विरोषे। तमाह--अवृध 

दिति। विश्वमाजां लोकवासिनां सर्वेषाम् | परयताम् अवरोकयताम् । सर्वष्वपि 
ोकवासिषु पश्यत्सु सस्स्वित्य्थः । उचैरचेः कमेणोन्नततया । अ्रधत् अवधंत । 
ननु कियलयन्तमवर्धतेत्याकाङ्क्षायामाह--विश्वण्डमाण्डम् अवधीङृत्य इति । 
विधाण्डमाण्डं ब्रह्माण्डकटाहम् । अवधीकृत्य अवधिं वधनस्यावधि कृता ॥ 

प्वृद्धतनोरभगवतः पादकमरु सव्यरोकमगादिव्याह-- 

त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्धबोऽपौ 
कुण्डीतोयैरसिचदपुनाद्यज्ञकं विश्वरोकान् । 

हर्षोत्कर्षात् सुबहु ननृते खेचररुत्सवेऽस्मिन् 
भेरीं निघन् युवनमचरज्ाम्बवान् भक्तेलारी ॥७॥ 

त्वस्पादाग्रमिति ॥ असौ पुण्डरीकोद्धवः निजपदगतं खसादाग्रं कुण्डी 
तोयैः असिचत्। पण्डरीकोद्धवो ब्रह्म । निजपदगतं सलयलोक्पराप्तप्। ससादामर 

तव श्रीवामनस्य पादाग्रम्। कुण्डीतोयेः कमण्डल्रकेः। असिचत् प्रक्षालिति 
वान्। तादृशभगवत्पादोदकस्य माहाल्म्यमाह-- यज्नं विश्वरोकान् अपुनादिति। 

यज्ञरं यस्य भगवल्यादकमल्प्रक्षाखनस्य जरमुदकम्। विश्वरोकान् विश्वान् 

समस्तान् लोकान्। अनात् पवि्यामास । तथाविधं भगवद्ूपं दृष्ट देवा 

हर्षातिरेकविधुरा बभूवुरिव्याह-- खेचरैः अस्मिन् उत्सवे हर्षोत्कर्षात् सुबहु 
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ननृते इति। खेचरैः देवैः । अस्मन्युत्सवे हर्षजनके भगवद्रयापारे । उत्सूते 

हर्षमियुतसवः। ` दरषोतकरषात् सन्तोषातिशयात्। सुबहु अतिमातम् । ननृते 

नर्तनं कृतम् । तथाविधं भगवन्तं जाम्बवान् प्रदक्षिणीचकारेत्याह--जाम्बवान् 

मेरी नि्नन् युबनमचरदिति। जाम्बवांस्तन्नामा ब्रह्मालजो वानरेन््रः। निघ्नन् 

वादयन् । भुवनं खोकम्। अचरत् सच्चचार्। तथाविधं भगवन्तं प्रदक्षि 

णीङ्कत्य भुवनं चचरि्यर्थः। अत्र हेतुः--मक्तिशारी इति । भक्तिशारी 

भगवद्वक्तोत्तसः॥ 

अथ बलेरनुचरा दनवा युद्धे देवेभ्यः पराजिता बमूवुरि्याह-- 

तावदैत्यास्त्वनुमतिमृते भतुरार्धयुद्धा 
देवोपेतभेवद नुचरेः सङ्गता भङ्गमापन् । 

कालामाभय वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिताः स्मः 
कि षो युद्धरिति विगिस तेभ्य पतालमापुः ॥ ८ ॥ 

तावदिति ॥ तावत् दैत्याः आरन्धयुद्धाः देवोपेतैः मवदनुचैैः सङ्गताः 
भङ्गमापन् । तावत् तस्मिन्नवसरे। दैत्याः बकेरनुचरा अघुराः । आरन 
ुद्धाः आरन्धं बुद्धे येस्ते। देवोपेतैः देवान्वितैः। भङ्गं पराजयम्। आं 
पन् प्रापुः । बलेरनुचरा दैत्या बि प्रतारितिममिवीक्षय प्रारन्धयुद्धाः सन्तो 
देवान्वितेभ्यो भगवदनुचरेभ्यः पराजिता बभूवुरत्यिथः। ननु परमधामिको 
बङ्ििगवदनुचरैस्सह योदुधुमारमनोऽनुचरान् कथमन्वमंस्तेत्याराङ्कायामाह- - 
भर्तुः अनुमतिमृते इति । भतः स्वामिनो बकः | अनुमतिमनुज्ञाम् । ऋते 
विना। अथते पातारं विविशुरिर्याह--अथ ते इति बरिगिरा पातारुमापुः 
इति। अथ अनन्तरम् । ते दैत्याः । इति एवंप्रकारा । -बिगिरा बे; 
गिरा वाचा। पातारं रसातलम् । अपु: प्रापुः । बलेरुक्तेपकारमाह-- वः 
युद्धैः किमिति। किं कि प्रयोजनम् । न किञ्चिदपि प्रयोजनमित्यर्थः ।- अत्र हेतु 
माह--यद्रसात् प्राक् जिताः स्मः, अयं कालतमा परतः वसति इति। यद्र 
शात् काख्वशात् । पराक् पूर्वम्। जिताः विजयिनः । स्मः भवामः। कालासां 
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काटस्वरूमो भगवान्] परतः पुरस्तात् । - वसति अस्मसतिकूढो वर्त 
इत्यथः । योऽयं कारुस्वरूपो भगवान् पूर्वमस्माकं विजाथं देवानां पराजं 
याय चाभवत् , स एवाधुना तद्विपरीतो वंत इति विरम॑ताप्मचद्धादिति 
भावः ॥ 

भगवान् वामनो हरिः पदंद्रंयमात्रेण विधं समस्तमप्याक्रम्य तृतीयं 
पदस्याबकाशमरुममानो बरिमिाचिक्षिप ह्याह-- 

पारीर्मदधं पतगपतिना दत्यमुचैरवादी- 
स्तार्तीयीकं दिश मम पदं किन विशेश्वरेऽसि। 

पादं मृधि प्रणय भगवन्निर्येकंम्पं वदन्तं 
्रह्ादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीच्वाम् ॥ ९ ॥ 

पारीरिति ॥ व्वं॑पतगपतिना पिः बद्धे दैत्यम् उच्चैः अवादीः। 
सव॑श्रीवामनरूपः । पतगपतिना गरुडेन । पाशैः रण्जुमिः। बद्धे संयतम् । 
दैत्यं गिम | उचैः उनचैसस्वरम् । अवादीः उक्तवानसि । उक्तिप्रकारमाह--- 

सवं मम तार्तीयीकं पदं दिश विश्धरः असि किमिति। ततीयीकं तृती 
यम् । दिश्च॒देहि। विधिश्वरः विश्वानां लोकानामीश्वरोऽपिपः।. अथं बि 

मगवते स्वस्य मूर्धानं प्रा्पयदित्याह--प्रहादेः इति अकम्पं वदन्तं त्ं 
स्वयमुपगतः मानयन् व्वामस्तवीदिति । ईति अनेन प्रकारेण । अकम्पं 
निर्ङ्कम्। एतचो क्तिक्रियाविदोषणम् । वदन्तं कथयन्तम्। तं बरिम्। उपगतः 

प्ा्तः। मानयन् बहुमानयन्। तवां श्रीवामनम्। अस्तवीत् तुष्टाव | बले 
रुक्तिपकारमाह-- हे भगवन् वं पादं मृधि प्रणय इति। भगवननशव्यादि 

सम्पन्न । मधि मम॒ शिरसि । प्रणय अपय। मम॒ मूध पादं विन्यस्य 
कृपया मदौयं सत्यं रक्षेदययथः ॥ 

अश्र बलवतीव परितुष्टो भगवांस्तमन्वम्रहीदित्याह-- 

दर्पोच्छित्यै त्रिहितमखिलं दत्य सिद्धोऽसि पुण्यै 

ोकिस्तेऽस्तु ब्रिदिवविजयौ वासवत्वं च पधात् | 
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मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगरृहा बलि तं 

पिपरेः सन्तानितमखषरः पाहि वातालयेश ॥ १०॥ 

दर्पोच्छिर्ये इति ॥ लं तं बलिम् इति अन्वगृहाः । -त्वं श्रीवा 
मनः। इति अनेन प्रकारेण । अन्वगृहाः अनुगरृहीतवानसि । ~ अनुप्रह 
प्रकारमाह-- ह दैत्य अखिलं दर्पोच्छिच्ये विहितम्। त्वं पुण्यैः सिद्धः असि। 

ते बिदिवविजयी रोकः अस्तु। पश्चात् वासवत्वं च। पुनः मत्सायुज्यं 

च भज इति। दैव्य अदुर् । मयेव्यर्थाहभ्यते। अखिरं पाशवन्धनभाक्ष, 
अपवादः, त्रैरोक्यापहरणमिव्येतत् समस्तम्। दर्पोच्छित्ये तव दर्षस्यो च्छच 

उन्मूरनाय। ममन कोपि समान इति चितदृत्तिद॑प॑ः। विहितं कृतम् । 

अन्यथा तवाधःपतनं स्यादिति भावः। “अश्चमिनां प्रशास्ति कृतैव प्रदिशसि 

ततः काममसिलम्' इति वक्ष्यति च। पुण्यैः सुक्ृतैः। सिद्धः सिद्धिमान्। 
अत एव तेतव। त्रिदिवविजयी स्वर्गातिशायी| समस्तमोग्यवस्तुसामभ्री 

सद्भावेन कदाचिदपि इ्शासम्भवात् , सवेदा मम॒ गदापणेस्साज्निष्याचेति 

भावः। लोकः सुतखख्यः। अस्तु भवतु । पश्चादनन्तरम्। वासवत्वं 

देवेश्वरत्वम्। चकारः समुचये । एवमुत्तरत्रापि । अस्त्वित्यस्याल्ापि सम्बन्धः । 

पुनः अनन्तरम् । मत्सायुज्यं मम सायुञयमेक्यरूपं मोक्षम् । भज प्राप्नुहि । 

अथ प्रार्थयते--हे वातालयेश किरिः सन्तानितमखवरः त्वं पाहि इति। 
वाताख्ये गुसुवायुपुरनाथ । कविः कब्यप्रभृतिमिः। सन्तानितः अच्छि 

रतां नीतो मखवरः श्रेष्ठो यागो येन सः सन्तानितमखवरः। पाहि 
मामनन्यश्चरणं त्रायस्वेत्यर्थः ॥ 

इति जामनखरितन्र्ण नम् 

पकच्चिदाद्राकम् ॥ 



२४० -नारयणीयम् [स्किन्धः-८ 

क्रारस्वरूमो भगवान्] पुरतः पुरस्तात् । - वसति अंश्मस्मतिकूलो वर्तत 
इत्य्थः। योऽयं कारस्वरूपो भगवान् पूवेमस्माकं विजयं देवानां पराजं 
याय चाभवत्, स एवाधुना तद्विपरीतो वतेत इति विरमतास्मोधद्धादिति 
भावः ॥ 

भगवान् वामनो हरिः पदद्रंयमात्रेण विर्व समस्तमप्याक्रम्य तृतीयं 
पदस्यावकाशमरममानो बलिमाचिष्षिप इव्याई-- 

पारद्रं पतगपतिनां दत्यमुतैरादी- 
स्तार्तीयीकं दिश मम पदं फन विश्रेश्वरोऽसि। 

पादं भुधि प्रणय भगवन्निस्यकभ्पं वदन्तं 
्रह्ादस्तं स्वयथुपगतो मानयन्नस्तवीच्वाम् ॥ ९॥ 

पारीरिति ॥ तव॑ पतगपतिना पाशैः बद्धे दैत्यम् उचैः अवादीः। 
त्वं॑श्रीवामनरूपः । पतगपतिना गरुडेन । पचेः रज्जुमिः। बद्धे संयतम् । 
दयं गछिम् । उचैः उचैस्स्वरम् । अवादी: उक्तवानसि । उक्तिप्रकारमाह-- 
त्वं भम तार्तीयीकं पदं दिश विशेधरः असि किमिति। तार्तीयीकं तृती 

यम् | दिश देटि। विशश्वरः विश्वानां छोकानामीश्वरोऽधिपः।. अथ बि 

भगवते स्वस्य मूर्धानं प्रापयदित्याह-- प्रहादेः इति अकम्पं वदन्तं तं 

स्वयमुपगतः मानयन् त्वामस्तवीदिति । इति अनेन॒प्रकरिण । अकम्पं 
निर्दाङ्कम्। एतो क्तिक्रिंया विदोषणम् । वदन्तं कथंयन्तम्। तं बलिम्। उपगतः 

प्राप्तः! मानयन् बहुभानयन्। त्वां श्रीवामनम्। अस्तवीत् तुष्टाव । बले 

रुक्तिपकारमाह-- हे भगवन् ववं पादं मूर्धि प्रणय इति। भगवन्नैशवर्यादि 

सम्पन्न । मूर्धि मम रशिरसि। प्रणय अ्पंय। मम॒ मूत्रि पादं विन्यस्य 

कृपया मदीयं सस्यं रक्षेवयर्थः ॥ 

अश्र बलावतीव परिष्टो भगवांस्तमन्व्रहीदित्याह-- 

दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दत्य शिद्धोऽसि पण्ये 

लोकमस्तेऽरतु विदिवविजयी षासवत्वं च पश्चात् 
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मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगरृह्ा बि तं 
पिपरेः सन्तानितमखमररः पाहि वाताख्ये ॥१०॥ 

दरपोच्िस्ये इति ॥ त्वं तं बलिम् इति अन्वगृहाः । -त्वं श्रीवा 
मनः| इति अनेन प्रकारेण । अन्वगरृहाः अनुगरृहीतवानसि । . अनुग्रह 

प्रकारमाह- हे दैस्य अचिरं दर्पोच्छि्ये विहितम्। त्वं पुण्यैः सिद्धः असि। 
ते बिदिवविजयी रोकः अस्तु। पश्चात् वासवत्वं च। पुनः मत्सायुज्यं 

च भज इति। दैव्य असुर् । मयेवयर्थाह्वभ्यते। अखिठं पाङबन्धनमाक्, 
अपवादः, त्रैरोक्यापहरणमित्येतत् समस्तम्। दर्पोच्छिन्ये तव दर्पस्यो च्छित 

उन्मूरनाय। ममन कोपि समान इति चित्ृततिदंर्पः। विहितं कतम् । 
अन्यथा तवाधःपतनं स्यादिति भावः। “अशमिनां प्रशान्ति कृतैव प्रदिश्चसि 

ततः काममखिरम्' इति वक्ष्यति च। पण्ये सुकृतैः सिद्धः सिद्धिमान्। 

अत एव ते तव। तिदिवविजयी स्वर्गातिश्चायी। समस्तमोग्यवस्तुसामभी 

सद्भावेन कदाचिदपि जेशासम्भवात् , सव॑दा मम॒ गदापणेस्सानिष्याचेति 
भावः। रोकः सुतखख्यः। अस्तु भवतु । पश्चादनन्तरम्। वासवत्वं 

देवेश्वरत्वम्। चकारः समुचये । एवमुत्तरत्पि । अस्तित्यस्यालापि सम्बन्धः| 

पुनः अनन्तरम् । मत्सायुज्यं मम सायुञ्यमेक्यरूपं मोक्षम् । भज प्राप्नुहि । 

अथ प्रथयते--हे बाताल्ये किरिः सन्तानितमखवरः खं पाहि इति। 
वाताख्येश्च गुरुवायुपुरनाथ । केः .काम्यपरमृतिभिः। सन्तानितः अच्छि 
तां नीतो मखवरः श्रेष्ठो यागो येन सः सन्तानितमखवरः। पाहि 
मामनन्यश्चरणं त्रायस्वेत्यथः ॥ 

इति बामनखरितबर्णनम् 

पकभ्चिदाददाकम् ॥ 



्रात्रि्वदक्लकम् । 

अथ भगवतो मस््यावतार्चस्िं वर्णयितुं तद्ीजमाह-- 

पुरा हयग्रीवमहासुरेण ष्ष्ठन्तरान्तो्यदकाण्डकल्पे । 
निद्रोन्धुखन्रह्मयखाद्धृतेषु बेदेष्बधित्सः किर मत्स्यरूपम् ॥ १ ॥ 

पुरेति ॥ पुरा हयम्रीवमह सुरेण षष्ठान्तरान्तोधदकाण्डकल्पे निद्रोन्सुख 

्रहममुखात् बेदेषु हतेषु मस्स्यङ्पम् अधित्सः किंर । हयभ्रीवमहासुरेण 
हयग्रीवाख्येन महताऽसुरेण । षठान्तरान्तोद्यदकाण्डकल्पे षष्ठान्तरस्य चाक्षुष , 

मन्वन्तरस्थान्ते अवसान उद्यदयुदूमुते अत ॒एवाकाण्डकल्ये नैमित्तिकप्ररये । 

निदरोन्मुखन्रह्मुखात् निद्रायाः स्वपनस्योन्मुखस्य अभिमुखस्य ब्रह्मणः विरिञ्चस्य 

मुखान्मुखकमलेभ्यः। वेदेषु ऋगादिषु । हतेषु अपहतेषु। लं श्रीवेकुष्ट 
निर्यः। मत्स्यरूपं मस्स्याकृतिम् । अधितसः विधतुमेच्छः । किंटेति वार्त 

याम् ॥ । 

अथ भगवतो मत्स्यावतारमाह-- 

सत्यत्तस्य द्रमिकाधिभरतनेदीजरे तर्पयतस्तदानीम् । 
कराञ्जरो सज्ञ्वलिताकरतिस्त्वमदश्यथाः कश्चन बालमीन; ॥ २ ॥ 

सत्यत्रतस्येति ॥ ववं तदानी नदीजले त्पयतः द्रमिखधिभर्तुः सत्य 
नतस्थे कराज्ञलौ कश्चन बारमीनः अरश्यथाः। त्वं श्रीवैकुण्ठः। तदानीं 
तस्मिन्नवसरे.। नदीजले नचा ष्रतमालाया जछे। तर्पयतः तर्पणं कुर्वतः । 
दमिलाधिभतुः दरमिरुदेशापिपस्य । . सत्यतरतस्य तन्नाघ्नो राञर्षैः। कराञ्जरौ 
तर्पणाथं गृहीति करसम्पुखगते जै । बारमीनः बालो मीनो मस्य | 
अदृश्याः दृष्टोऽमूः । अर्थात् सव्यत्रतोऽत्र कर्ता । भगवतो मीनविग्रहस्य मीन 
सामान्याद्र्तिरेकमाह--सम्ञ्वरिताकृतिः इति। समञ्भ्वशिता जाज्वल्यमाना 
आङृतियेस्य सः ॥ 
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मुनिस्तं मीनं स्वगृहं निनायेत्याह-- 

षिश्र जे त्वां चकितं विक्ष्य निन्येऽम्बुपातेण सनिः स्वगेहम् । 

स्वसपैरहोभिः कल्षीं च कूपं वापीं सरश्चानक्िषे विभो त्वम् ॥ ३ ॥ 

प्रमिति ॥ मुनि; ताम् अम्बुपात्रेण स्वगेहे निन्ये । मुनिः स राजर्षिः 

त्वां मत्स्याङ्ृतिं भगवन्तम् । अम्बुपात्रेण जर्पात्ेण । स्वगेहं स्वगृहम् । 

निन्ये नीतवान् । अतर हेतुमाह- जले क्षिप्तं चकितं विरोक इति। जले 

नदीजके । क्षिप्त व्यक्तम्। चकित भीतम् । विरोक्य दृष्ट । परमकारुणिक 

तयेति भावः। अथ मस्स्यरूपो मगवान् करमेण ववृध॒ इत्याह--दे विभो 

त्वं स्वल्पैः अहोभिः कलशीं कूपं च वापीं सरः च आनशिषे इति । विभो , 

परिपूर्णं । अनेन सम्बोधनेन भगवतो मससयाृतेस्तादृशवर्पनस्यौ चित्यमुपदशि 

तम्। त्वं मत्स्यमूति; । स्वल्पैः कतिपयैः । अहोमिदिवसेः। करदं घटम् । 
कुपमुदपानम् । वापीं दी्धिकाम् । सरः कासारम् । चकारो समुच्चये। आन 

हिषे व्याप्तोऽमूः । अयमथंः-प्रथमं सुनिर्मीनं करडोदक आस्थापयत्, अनन्तरं 
तलावकाशमर्ममानं दृष्ट करूपे प्राक्षिपत् , ततस्तत्राप्यवकाशाभावाद्वापीम् , अनन्तरं 
तलाप्यन्धावकाशं सरश्च निनायेति ॥ 

अथ मुनिः. सरस्यप्यलन्धावकाञ्च तं मीनमम्बुधि निनायेवयाह-- 

योगप्रमावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं युनिनापयोधिप् । 
पृषटोऽुना कव्यदिदक्षुमेन सप्ताहमस्विति वदम्मयासीः ॥ ४॥ 

योगप्रमावादिति ॥ ततः भवदाज्ञया शव मुनिना पयोधि नीतः लमू 
अमुना पष्टः एनम् इति वदन् अयासीः। ततः अनन्तरम् भवदाज्ञया भवतः 

आज्ञया नियोगेन । मुनिना सत्यन्रतेन । पयोधिमणेवम्। नीतः प्रापितः। त्वं 

मस्स्यमूतिः। अमुना सस्यत्रतेन । पष्टः प्रार्थितः । एनं सत्यनतम्। इति 
अनेन प्रकारेण । बदन् कथयन् | अयासीः गतवानसि] उक्तिभकारमाद-- 

सप्राहमास्व इति। सप्ताह मिर्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । आश्व प्रतिपाख्य । एवमुक्तो 
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हेतुमाह--कल्पदिदश्चुमिति । कल्दिदृश्चं कल्यदशनोत्युकम्। ननु तथा महत 
सिणं मस्स्यमूपिं कथमम्बुधि नेतुं सत्यव्रतः समर्थोऽमूदिव्याशङ्कां परिहरति-- 
योगप्रभावादिति। योगस्य तपसः प्रभावाच्छक््या। न किञ्चिदपि तपसा दुष्कर 

मस्तीति भावः ॥ 

अथ सव्यत्रतः प्रलयाम्बुधो निमग्नां महीं दृष्ट चकितो भगवन्तं शरणं 
गतोऽभ्दिःव्याह- 

प्रापि त्वदुक्तेऽहनि वारिारापस्प्टुते भूमितले मुनीन्द्रः । 
सप्तषिभिः सार्धमारारिण्युद्धूर्णमानर्लरणं ययो त्वाम् ॥ ५ ॥ 

प्राप्ठ इति॥ स्वदुक्ते अनि प्रापि भूमितले वारिधारापरिप्ठते 

सुनीन्द्रः सप्तिभिः साभ त्वां शरणं ययौ । त्वदुक्ते त्वया मर्स्यरूपेणोक्ते 
कथिते । अहनि दिवसे । प्रपि सति। भूमितले मूमेस्तटे। वारिधारा 

परिप्ठुते वारिधारया जर्धारया परिष्ठते परित अदृते सति । मुनीन्द्रः 

सत्यव्रतः । सप्तषिमि्मरीच्यादिभिः) सार्ध समम्| क्षरणं रक्षितारम्। ययो 

भराप। शरणागमने हेतुमाह--अपारवारिणि उदृघूर्णमानः इति। अपारवारिणि 
अपारे अपगततीरपरदेशे वारिष्युदके। प्ररयान्धाविव्य्थः। उदुधूर्णमानः 
सम्भ्रान्तः ॥ 

ततो मुनिर्भगवकत्पया प्रख्यान्धो काश्चिन्नावमद्रक्षीदिव्याह-- 

धरां त्वदादेशषकरीमवाप्तां नीरूपिणीमाररुहुस्तदा ते 
तत्कम्पकम्मरेषु च तेषु भूयस्त्वमम्बुधेराविरभूमेदीयान् ॥ ६ ॥ 

धरामिति ॥ तदा ते नौरूपिणीमवाप्षं धरामारुरूहुः । तदा तस्मि 

न्रवसरे। ते सत्यत्रतादयः । नौरूपिणीम् नावस्तरण्या खूपमस्या अस्तीति तार 

शीम् । अवाक्तामागताम् । धरां भूमिम् । धर््या नोरूपग्रहणे हेत ददीयति-- 

त्वदादेशकरीमिति । तवादेशकरीं नियोगकतिम् । भगवन्नियोमान्नरूपधरा 
मिवयर्थः। अथ तेषां भगवान् मरस्यमूरतिराविर।सीदित्याह-- भूयः स्वम् 
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अम्बुधेः आविरभूः इति । भूयः अनन्तरम्। तं ` मर्स्यमूतिः। अम्बुधेः 

समुद्रात् । आविरमूः प्रादुरासीः। आविरभावे हेतुमाह- तेषु च तत्कस्य 

परेषु इति; तेषु सत्यत्रतादिषु | चकारस्वर्थे । तत्कम्पकम्पेषु तस्या नावः 

कम्पेन वाताहतप्रर्यपयःपूरचलनजनितेन प्रचर्नेन कम्प्ेषु चकितेषवित्यथेः | 

प्रादुभूतस्य मत्स्यमूर्तेः पूर्वावस्थाया विरोषमाह - महीयानिति | अतिशयेन 
महत्परिमाणः सन् ॥ 

मुनीनां भयापगममाह- 

सरषाकृतिं योजनरक्षदीषा दधानगुेस्तरतेजसं ताम् । 
निरीक्ष्य तुष्टा युनयस्त्वदुक्त्या त्वत्ङ्गभृङ्गे तरणि बबन्धुः ॥ ७ ॥ 

्षाकृतिमिति ॥ मुनयः तुष्ट; त्वदुक्त्या व्वत्त्गश्द्गतरणि बबन्धुः । 

मुनयः सत्यत्तादयः। तुष्टाः सन्तुष्टाः । त्वदुक्त्या तव॒ मल्स्यमूरतरुक्त्या 
नियोगेन। तरणिं नावम्। मुनीनां तोषहेतुमाह--तवां निरीक्ष्य इति। 

निरीक्ष्य ृषट् । तदानीन्तनं भगवतः स्वरूपमाह--योजनरक्षदीघां क्षषाक्रृतिं 
दधानम् उच््तरतेजसमिति। योजनलक्षदीघौ रक्षयोजनायामाम्। ्षाकृतिं 
मत्स्याङृतिम् । दधानं धारयन्तम् । उचेस्तश्तेजसम् उनचेस्तरमसप्युचं तेजो 
यस्य तम् ॥ 

भगवान् सत्यव्रताय ब्र्ज्ञानमुपदिदेरोव्याह-- 

आक्ृष्टनीको भुनिमण्डलाय प्रदशंयन् विश्वजगदिभागाच् । 
संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञाने परं चोपदिश्न्चारीः ॥८॥ 

आक्रष्टनौक इति ॥ त्वम् आष्ृष्टनौकः मुनिमण्डलाय विश्वजगद्रि 
भागान् प्रदर्शयन् तेन नृवरेण संस्तृयमानः ज्ञानं परं च उपदिशन् अचारीः | 
त्वं मस्स्यमूर्तिः। आङ्ृष्टनोकः आङ्ृष्टा नौस्तरणिर्येन सः । मुनिमण्डलाय 

मुनीनां नावमधिरूढानामरषीणां मण्डलाय समूहाय । विश्वजगद्विभागान् विश्वान् 

निखिलान् जगतो लोकस्य विभागान् प्रदेशान् । प्रदर्शयन् सन्दशंयन् 

तेन नृवरेण सप्यत्रतेन । संस्तृथमानः सम्यक् स्तूयमानः! ज्ञामं शख 
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जञानम्। परं ब्रह्मज्ञानम् चकारः समुच्चये । अचारीः प्रर्याम्बुधावितः 
ततस्सश्चरनवतंथाः ॥ 

अथ मत्स्यावतारमयोजनमाहं द्वाभ्याम्- 

कल्पावधी सप्त भुनीन् पुरोपत् प्रस्थाप्य घत्यत्रतभूमिपं तम् । 
वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिद्रुतोऽपरः ॥ ९ ॥ 
कल्पावधाविति ॥ तं कल्पावधो सप्त मुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य तं 

सस्यत्रतमूमिपं वैवस्वताख्यं मनुमादधानः। क्रोधात् हयग्रीवममिद्रुतः अमूः । 
त्वं मस्स्यमूतिः । कल्पावधो कस्पस्य प्रयस्य अवधाववसने। सप्त मुनीन् 
सपर्षीन् । पुरोवत् पुरा इव । प्रस्थाप्य तत्त्स्थानं प्रापयितवेस्यथेः । वेव 
स्वताख्यं वैवस्वत हस्यास्या नाम यस्य तम् । मनुमिदानीन्तनम् । आदधानः 
विरचयन् । क्रोधाद्रेदापहरणजनितेन कोपेन 1 हयग्रीवं तन्नामानमसुरम् । 
अभिद्रुतः अभियातः ॥ | 

अथ प्रकरणमुपसंहरन् प्राथ॑यते- 

स्वतुङ्कभृङ्गक्षतवक्षसं तं॑निपात्य दत्य निगमान् गुरीत्वा । 
विरिश्चये प्रीतहदे ददानः प्रभज्जनागारपते प्रपायाः ॥ १०॥ 

स्वतङ्मृङ्गेति ॥ दे पभज्ञनागारपते स्वतुङ्गश्गक्षतवक्षसं तं दैत्य 
निपात्य निगमान् गृहीतां प्रीतहृदे विरिश्चये ददानः त्वं प्रपायाः। प्रमञ्च 

नागारपते गुखायुपुरनाथ । स्वतुद्गशङगक्षतवक्षसं स्वस्य तुङ्गनो्रतेन श्द्धेण क्षतं 
विद्धं कक्षः उरो यस्य तम्| तं दैत्यं हयभ्रीवम् | निपात्य पातयित्वा | 
निगमान्. वेदान् । गृहीत्वा आदाय । अत एव प्रीतहृदे प्रीतं सन्तुष्ट 
हत् अन्तरङ्गं यस्य तस्मे । विरिज्ञये ब्रह्मणे । ददानः दत्तवान् । स्वं मत्स्य 
मूतिः । प्रायाः बाह्मादाभ्यन्तराञ्च रोगसश्चयान्मामनन्यशरणं त्रायसवेव्यथः ॥ 

दति मस्यावत्तारवणनं हाग्रिशदक्ञकम् ।। 

इति ध्रीनारायणीयस्तोधव्याख्यार्या बालबोधिन्याम् 

अष्टमस्कन्धपरिच्छिदः ॥ 

आदितः शोकसंख्या ३३४ 



नवमस्कन्धपरिच्छेदः 

त्रयसिश्दश्चकम् । 

अथेकादश्चीवतानष्ठानस्य भगवस्मीत्यतिश्चयजननद्रारा म॒क्तिदेठुतामुदाह 
© सतिं छ 

तुमम्बरीषचरितिं प्रस्तोति- 

वैवस्वत ख्यमयुपत्रनभागजात- 
नाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः | 

सप्ताणेवापड़ृतमीद यितोऽपि रेमे 
त्वत्सङ्धिषु स्वयि च मश्रमनाः सदेष ॥ १ ॥ 

वेवस्वतास्येति ॥ अम्बरीषः सदा व्वत्सङ्धिषु त्यि च मम्ममनाः 

रेमे । अम्बरीषः तन्नामा राजषिः। सदा स्वेदा । तवस्सङ्धिषु ल्वत्मक्तषु । 
त्वयि श्रीवासुदेव । चकारः समुच्चये । मम्ममनाः मम्ममतिशयेनासक्तं मनो 
यस्य सः। अतर जलोदरपविष्टवाचिनो मम्मपदस्योषादानाद्यथा जरोदरं भविष्टः 

पुमान् न बहिष्ठं किमपि चक्षुरादिमिगहाति, तद्वत् भगवद्धक्तिरसनिमम 
हदयतया न किंञ्चिदप्यपरं जानातीति ध्वन्यते। भगवद्धक्तानामयं स्वभावः, 

यत् भक्तेष्वेपि रज्यत इति। एवकारेण न तु विषयेष्वासक्त इति दशितम् । 

रेमे अरमत । भगवद्धक्तिरसास्वादानन्दभनुभवन् काकं निनयेत्य्थः। ननु 

किमयं भोग्यवस्तुविरहेण मन्दवराग्यात् भगवद्क्तोऽभूदिति चेन्नेत्याह--सपताणं 

ववृतमहीदयितः इति। सप्तमिर्णवैः समुदरैरादृताया वरुयिताया मद्या मूमेः 
दयितः पतिः। सावभोम इत्यथैः । अपिर्विरोधे । सत्स्वपि भोगसाधनेषु 
भोगत्ष्णाया अनुद याद्विरोधः। भोग्यवस्तु विरहपयुक्ता मन्दा विरक्तिर्भोगसाम 

गरीसद्धावे विनद्यति, इतरा तु न तथेति भावः । अनेनाम्बरीषस्य भक्तिदाद्य 
योद्यते। ननु कतमस्मिन् वंरो जातोऽयमम्बरीष इत्या्राङ्क्षायमाह-- 

वैवस्वताख्यमनुपुलनभागजातनाभागनामकनरेन्द्रुतः इति । वैवस्वत ॒हइद्याख्या 

नाम यस्य स वैवस्वताख्यः, स चासौ मनुः ब्रह्मणः पलो मरीजिः, तत्पुत्रः कङयपः, 
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तत्पुत्रो विवस्वान्, तदपत्रः श्राद्धदेवः, अयं वैवस्वताख्यो मनुः, तत्युबो नभागः 
तन्नामा पाथिवः, तस्माजातो नाभागः, तन्नामकस्य तदाख्यस्य नरेन्द्रस्य 
राज्ञः युतः पुतः ॥ 

भगवान् हरिस्तस्मिन् भक्त्या प्रसन्नोऽभूदित्याह-- 

त्वत्प्रीतये सक्ररमेव वितन्वतोऽस्य 
भक्त्येव देव नचिरादभृथाः प्रसादम् । 

येनास्य याचनम्रतेऽप्यभिरक्षणाथ 

चक्र भवान् प्रविततार सदस्षधारम् ॥ २ ॥ 

स्वत्प्रीतय इति ॥ हे देव तवम् अस्य. भक्त्या एव नचिरात् प्रसादम् 
अभृथाः। देव प्रकराश्चमान। अस्य अम्बरीषस्य | भक््येवेत्येवकारेण 

कारणान्तरस्य व्यवच्छेदः । नचिरात् अल्पेन काटेन । अभृथाः धृतवा 
नसि । भक्तस्याम्बरीषस्य भगवदुपासनप्रकारमाह--सकरं तस्रीतये | एव 

वितन्वतः इति । सकररं लोकिकं वेदिकं च समस्तं कर्म । त्वस्मीतये 
भगवस्रीस्यथम् । एवकारेण स्वर्गादिकामनाव्यवच्छेदः । वितन्वतः कुर्वाणस्य | 
भगवस्मसादस्य किञ्चित् फलमाह-- येन भवान् याचनम् ऋते अपि अस्य 
अभिरक्षणाथ सहस्रधारं चक्रं प्रविततार इति। येन प्रसादेन । भवान् श्रीहरिः | 
याचनं प्रार्थनाम् । . ऋते विना। अपिर्विरोधे । अस्याम्बरीषस्य। अभिरघ्ष 
णार्थम् अमितो रिपुभ्यो रक्षणाथं पारनाय । अनेन कृत्यानसाद्रक्षणं सूचितम् | 
सहसधारं सहस्रम् । अनेन शत्रणां भयावहतवं दरितम्। चक्रं सुदर्शनम् । 
प्रविततार दत्तवान् ॥ | 

अथाम्बरीषस्य द्वादशीनतानुष्ठानमाद-- 

स दादश्ीत्रतमथो भवदचनाथं 
वषे दधो मधुवने यथुनोषकष्ठे | 

पटन्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् 

पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोयिम् ॥ ३ ॥ 
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स इति॥ अथो सः यमुनोपकण्ठे मधुवने ` पल्या समं वषं द्वादज्ञी 

व्रतं दधौ | अथो अनन्तरम्। सः अम्बरीषः। यमुनोपकण्डे यमुनाया; 
कारिन्दीनयाः उपकण्ठे समीपे । मधुवने मथुवनमिति भरसिद्धे देरो। पल्या 

मायया । समं सह । वषे संवत्सरम् । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । दधो धृतवान् । 

पतन्या त्रतानुष्ठाने श्रद्धावत्वं दशेधति- सुमनसा इति। शोभनं भगवद्भक्ति 

मत्तया रमणीयं मनो यस्यास्तया । द्वादशी्रतानुष्ठानप्रयोजनमाह---मवद चेनार्थ 

पिति । भवन्तमाराधयितुमिस्यथः। द्ादशीतरतानुष्ठानपकारमाह- महतीं पूजां 

वितन्वन् द्विजेषु पशुष्टिकोटिं विखजनिति । महतीं सर्वोपटारमहामिषेक 

ुक्ताम्। पूजां भगवस्सपर्याम्। वितन्वन् कुर्वन् । द्विजेषु बराह्मणेषु । पुष्ट 
कोटिं पशूनां गवां षष्टिकोटिं षष्िपरिमितां कोटिम्। विजन् ददत् ॥ 

मगवद्धक्तास्तपस्विनामप्यधूृष्या इति प्रदंयितु ॒श्रीदुर्वाससः प्रवृत्ति 
वणंयितुमुपक्रमते-- 

तत्राथ पारणदिने भवदर्चनानते 
दुबाससाऽस्य शनिना भवने प्रपेदे । 

मोक्तुं परतश्च स च्पेण परातिश्ीरो 
मन्दं जगाम यथना नियमान् विधास्यन् ॥४॥ 

तत्रेति ॥ अथ तत्र पारणदिने भवदर्यनान्ते मुनिना दुर्वाससा अस्य 

भवनं प्रपेदे । अथ अनन्तरम्। तत्र यमुनोपकण्ठे। पारणदिने पारणोचिते 

दिवसे । भवदचनान्ते भवतोऽचनस्य पूजाया अन्ते अवसानसमये ।. त्रताव 
सानदिवसे भगवद्पूजानन्तरं विप्रान् भोजयित्वा स्वयं भोक्तुकामे सतीत्य्थः। 

मुनिना तपस्विना । अनेनास्य पूज्यत्वं सूत्रितम् | दर्वासा इति नाम । 
अस्य अम्बरीषस्य । भवनं गृहम् । प्रपेदे प्रापयत । कर्मणि ङिदि। मुनि 

नृपेण भोक्तुमामस्ित इत्याह--सः च नृपेण भोक्तुं वृतः नियमान् विधा 

स्यन् मन्दं यमुनां जगाम इति। सः दुर्वासाः | चकारस्तर्थ | नृपेण 

अम्बरीषेण । वृतः निमर्त्ितः । नियमान् नित्यकर्माणि । विधस्यन् विधातु 
? 32 
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मिच्छन् | मन्दमिति गमनक्रिया विरोषणम्। यमुनां कारिन्दीम्। जगाम गत 

वान्। पारणकारातिक्रम एव नियमान् विधायागमिष्यामीति. मत्त्वा मन्दं 

जगामिवयभः । मन्दगमने कारणं दशैयति--परातिंश्ीकः इति। प्रातिङ्ीरः 

परपीडानिरतः॥ 

रज्ञस्तरसङ्टमाह - - 

राज्ञाञ्थ पारणयुहुतेसमाश्तिखेदा- 

दरि पारणमकारि भवत्परेण । 

प्राप्नो युनिस्तदथ दिव्यद्शछा विजानन् 
क्षिप्यन् क्रधोद्धरतजटो ` विततान दृत्याम् ॥ ५॥ 

राज्ञेति ॥ अथ भवत्परेण राज्ञा पारणुहंतेसमातिखेदात् वारा एव 
पारणमकारि। अथ अनन्तरम्। भवलरेण भगवद पितासना । अनेन 

मुनिकोपेऽप्यनर्थापस्यमावः सूच्यते । पारणमुद्तैसमापिखेदात् पारणुहू्॑स्य 

पारणोचितसमयस्य समाप्तिरवसानं तल्कृतात् खेदात्। प्रतिपारने पारणमुहूतं 

समाप्तिः, अप्रतिपाने मुनिकोपश्च स्यादिति सङ्कटादित्यथेः। वारा जलेन। 

एवकारिणान्येषां व्यवच्छेदः । प्ाहुरन्भक्षणं विप्रा दशितं नाशिते चतत्! 

इति न्यायादब्मक्षणे त्रतसमापिसम्भवादशनङृतपत्यवायासम्भवाश्चेति भावः । 
अकारि कृतम्। एतदवेत्य रज्ञे भृशं मुनिदचुकोपेत्याह--अथ मुनिः प्राः 

तत् दिव्यदृशा विजानन् क्रुधा क्षिप्यन् उदुधृतजटः कृरयां विततान इति । 

अथ नियमसमाप्त्यनन्तरम्। मुनिः दुवासाः । प्राप्तः आगतः] तत् जलेन 
पारणम्! दिव्यरशषा दिव्यचक्षुषा । विजानन् अवगच्छन्। क्रुधा कोपेन।. 

क्षिप्यन् बहाक्षेपवादान् कुर्वन् । उदृधृतजटः उदृधृत। उन्मूलिता जया येन सः। 
मरस्तकाजटा उन्मूल्य तामिरितयथः। विततान निर्ममे ॥ 

कृत्यामापतन्तीमवरोक्यापि राजा न बिभायेत्याह-- 

ध्या च तामसिधरां अवनं दहन्ती- 
मग्रऽभिवीक्ष्य नृपतिने पदाशकम्पे । 
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त्वद्धक्तयाधमभिवीक्ष्य सुदशने ते 
कृत्यानलं शलभयन् युनिमन्वधावीत् ॥ ६ ॥ 

कृत्यामिति॥ नृपतिः च छृत्याम् अगे अभिवीक्ष्य पदात् न 

चकम्पे । नृपतिः अम्बरीषः। चकारस्तवर्थो विरषे। तमाह-- न चकम्प 

इति । अमरे पुरस्तात् । अभिवीक्ष्य अभिमुखमापतन्तीं षटेत्यथेः । पदात् 

स्वस्थानात् । न चकम्पे न चरतिः । कत्याया भयावहत्वमाह--असिधरां भुवनं 

दहन्तीमिति। असिधरां खडगवाहिनीम् । भुवनं रोकम्। भगवतः सुदशने 

नृपं ररक्ेत्याह- ते सुदर्शनं कृत्यानरं शलभयन् मुनिम् अन्वधावीदिति। ते 

तव॒ श्रीवेकुण्टस्य । सुदर्शनं सहक्तारं चक्रम् । ते इत्यनेन सुदशेनस्य 
दुर्वारत्वमुक्तम्। कृत्यानरं कर्यारूपमभिम्। ` शरुमयन् अभिर्शलममिवाना 

यासेन ज्ञटिति भस्मसाक्कुवनित्य्थः। मुनिं दुर्वाससं प्राणताणाथे शीघ्रं धावन्तम् । 
अन्बधावीत् पृष्ठतो धावनमकरोत्। अत्र हेतुं दशेयति-- त्यद्भक्तबाधमभि 
वीक्ष्य . इति । तद्धक्तवाधं त्वद्धक्तस्य बाधं पीडामभिवीक्ष्य दृष्ट ॥ 

चक्रेणानुगम्यमानस्य मुनेः प्रवरत्तिमाह-- 

धावल्नरोषश्चवनेषु भिया स प्रयम् 
विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् बिर्शिम् । 

कः कारचक्रमतिठङ्कयतीत्यपास्तः 
शव थयौ स॒ च भवन्तमबन्दतैव ॥ ७ ॥ 

धावन्निति ॥ सः पिरिध गतवान् । सः दुर्वासाः । विरिश्ं पतमासनम्। 
गतवान् शरणं गतोऽमूत्। अत्र हेतुमाह --भिया अरोषभुवनेषु धावन् विश्वत 

अपि ते चक्रं पर्यज्निति। भिया भयेन । अशोषभुवनेषु अरोषेषु समस्तेषु भुवनेषु 

रकेषु । धावन् ष्ठतोऽनुषावत् सुदरनं दष्ट प्राणत्राणा्थं परायमानः । वित्र 
सर्वत्र | वक्रस्याददीने न कुतचिदपि सञ्ञातमित्यपिशब्दार्थः। ते तव श्रीवेकु 

ण्टस्य | चक्रं सुदशेनम् । पर्यन् विरोकयन् । अथ सुनिगिरीक्चं शरणं गतवानिं 
स्याह--शव ययो इति । श्वे गिरीश्म्। ययौ शरणं गतवान्। अल हेतुः-- 
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इति अपास्तः इति। इति अनेन प्रकरेण । उक्स्वेति दोषः । अपास्तः व्यक्तः | 
अथादविरिश्वोऽत्र कत । उक्तिप्रकारमाह--कः काठचक्रम् अतिलद्कयति इति । 
कालचक्रं कालस्वरूपं चक्रम्। अतिरद्वयति अतिक्रम्य गच्छति । मुनौ 
शरणागते गिरिशस्य प्रबृत्तिमाह--सः च भवन्तम् अवन्दत एव॒ इति | 

सः शवः । चकारस्स्थ । मवन्तं श्रीविकुण्ठनिरुयम् । अवन्दत यस्येदं चक्रम् , तमेव 
हरिं शरणं त्रजेव्यभिप्रायेणावन्दत । एवकारोऽयोगव्यवच्छेदे ॥ 

दर्वेणापि परित्यक्तो मुनिभगवन्तं श्रीहरिं शरणं गतोऽभूदित्याह-- 

भूयो भवननिकयमेत्य मुनि नमन्तं 
प्रोचे भवानहरषे ननु भक्तदामः। 

ज्ञानं तपश्च बिनयाचिितमेव मान्यं 
या्यम्बरीषपदमेव मजेति भूमन् ॥ ८ ॥ 

भूय इति ॥ टे भूमन् मवान् मूः भवत्निल्यम् णएल्य नमन्तं 
मुनिं प्रोचे । मूमन् परिपूणं । भूयः अनन्तरम् । भवत्निर्यं भवतो नियं 
विकुण्ठलोकम् | एत्य प्राप्य । मुनिं दुवाससम् | प्रोचे उक्तवान् । उक्तिप्रकार 
माह-- ननु ऋषे अहं भक्तदासः इति। नन्वि्यामन्त्रणे। भक्तदास 
भक्तानां दास इव। तदधीनोऽस्मीत्यथः। नन्वहमपि ज्ञ नतपो निष्ठत्वात् 
भक्त एवेत्याशङ्कायामाह ज्ञनं तपः च विनयान्वितम् एव मान्यमिति 

विनयान्वितं विनयेनोपकामेनान्वितं युक्तमेव सत्, । मान्थं निभ्रेयस्तकारणम् । 
एवकारेण दुर्विनीतम्येतदू्वयमपि न सुखाय भवतीति दितम् । ननु किमधुना 

मया विधेयमिति चेततत्राह-- तवं याहि अम्बरीषपदमेव भज इति। याहि गच्छ। 
अम्बरीषपदम् अम्बरीषस्य पदं॒पादद्न्द्रम् । एवकारेण नान्यस्तव त्राता वत 
इति सूचितम् । भज रारणं व्रज ॥ 

मुनिरम्बरीषरं शरणं प्राप्तवानिव्याह-- 

तावत् समेत्य धनिना स .गृहीतपादो 

राजाऽपसूत्य भवरदखमसावनोषीत् । 
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चक्रे गते भुनिरदादखिरारिषोऽस्मे 
 त्वद्धक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च दसन् . ॥९॥ 

तावदिति ॥ सः असौ राजा भवदस्तम् ̀  अनौषीत् । सः मुनिनाऽधि 
षेपादिना पीडितः । जसौ राजाऽम्बरीषः । भवदस््रं भवतोऽस्तं सुददीनम् । अनौ 
षत् तुष्टाव | अल हैतुमाह-- तावत् मुनिना समेत्य गृहीतपादः ईति। तावत् 

तस्मिन्नवसरे । मुनिना दुर्वाससा । समेत्य समागम्य । गृहीतपादः शरणा 
गतं मां युदर्डनात्राहीत्यमिधाय गृहीतो पादौ यस्य सः) ननु मुनिना 

गृहीतचरणो नृपः किं न लज्ित इति चेननेत्याह--अपसरंय इति। पाद 
स्यशंपरिहाराय किंश्चित् पृष्ठतो गतवेस्यथेः । राज्ञः भ्राथनात् सुदशेनं गतमभू 
दित्याह-- चक्रे गते मुनिः वद्धक्तिम् आगसि कृते अपि पां च शंसन् 

अस्मै अखिखशिषः अदादिति चक्रे सुदशने। गते निरते सति। मुनिः 

दुवांसाः। त्द्भकरिं त्वयि मक्तिम्। आगसि कव्योत्यादनादिषरूपे अपराधे । 

अपिविरोधे । कृपां स्वविषयां करुणाम् । चकारः समुचये । शंसन् प्रशं 

सन् । अस्मे अम्बरीषाय । अविलारिषः अखिराः समस्ताः आिषः वरन् 
अदात् दत्तवान् ॥ 

राजा मुनये आतिथ्यं विदधे हइत्याह- 

राजा प्रतीक्ष्य ̀  युनिमेकसमामनाश्वान् 

सम्भोज्य, साधु तमृषिं विसृजन् प्रसरम् । 
शुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोपि ददं रतोऽभूत् 

सायुञ्यमाप च समां पवनेश पायाः ॥ १० ॥ 

राजेति ॥ राजा अनाश्वान् एक्रसमां मुनि प्रतीक्ष्य साधु सम्भोल्य 

स्वयं॒मुक्त्वा प्रसन्नं तमूर्षि विजन् लपि ततः अपि ददं रतः अभृत्। 

राजा अम्बरीषः । अनाशान् अनश्नन् । अन्मक्षो भूत्वेवयर्थः। एक 

समाम् एकसंबत्सरम् । भव्यन्तसंयोगे द्वितीया । मुनिं दुर्वास्ससम्। प्रतीक्ष्य 

प्रतिपास्य। साधु यथाषिषि। सम्भोज्य सम्यक्. मोजयित्रा। मुक्त्वा 
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तच्छेषमम्यवहत्य । प्रसन्नं सन्तुष्टम् । तमूषि दवीससम् । विखजन् अनुज्ञा 

यलय्भः। त्वयि श्रीहरो । ततः पूवावस्थाया अपि। द्द सातिशयम् । 

रतः भक्तः । एतत्कस्माह-- सायुञ्यमाप च इति । सायुज्यं भगवद क्यम् । 

आप प्राप! चकारस्समुचये } अथ प्राथेयते- हे. पवनेश सः तवं मां 

पायाः इति । पवनेश गुरुवायुपुरनाथ । सः तादक् भक्तवस्सस्ययुक्तः। 

मामनन्यशरणम् } पायाः स्वामयालरायस्व ॥ 

ह् त्यम्बरीषचरितबर्णनं 

त्रथस्िशदशकम् ॥ 

चतुखिशद शकम् | 

त्यक्वा राज्यं गुरूक्टया यः प्रा्यारण्य हरीश्वरम् । 
करवा भिवे प्रियादतैवैघ चक्रे ष मे गति; ॥ 

अथ भगवतः श्रीरामावतारचरिलं संक्षेपेण द्वाभ्यां दश्नकाभ्यां वणेयति-- 

गीर्शाणैरथ्येभानो दज्षयुखनिधनं कोसकेष्बुश्यम्ङ्ग 
पत्रीयामिष्टिमिष्टरा ददुषि दश्चरथक्ष्माभूते पायसाग्रयम् | 

तद् भुक्त्या तत्पुरन्धरीष्यपि तिसृषु सम जातगभासु जातो 
रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुप्रनाज्ना ॥ १ ॥ 

ीर्वाणिरिति॥ कोसटेषु ऋदयशृङ्ग पुत्रीयामिष्टिम् इष्टा दशरथ 

मामृते पायसाग्र्थ ददुषि तदुभुक्ट्या तिसृषु अपि त्पुरन्धीषु समं जातगभीषु 

अथ लं स्वयं रामः रक्षषणेनं भरतेन शतर्ननान्ना अपि जातः। कोस 

देशविरोषाः । ऋयशृङ्गः तन्नामा मुनिदैशरथस्य जामाता तस्मिन्| पुत्रीयां 

त्रकमः कर्तव्यां पुतेष्टिरिति प्रसिद्धाम् । दशरथक्ष्मामृते दशरथनान्ने नृपाय । 

पायसाप्रयम् अमेरव्थितादिव्यपुरषाह्छन्धं शष पायस चरम् । ददुषि द॑त्तवति 
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सतिं। तदुभुक्स्या तस्य पायसस्य भुक्त्या अशनेन । त्पुरन्धीषु त्य 

दशरथस्य पुरन्धीषु भार्यासु कोसस्या कैकेयी सुमिता चेति प्रसिद्धासु। 
समं युगपत्। जातगभायु जातो गर्भो यासां तासु। अथ अनन्तरम् | 

अथवा अथेति मङ्खलाथः। अथ कोसलेप्िति सम्बन्धः} त्वं श्रीवेकुष्टः। 
स्वयम् आत्मनैव । रामः रामाभिधानः। रक्षमणः भरतः शतघ्नः इति च 
तत्ततसंज्ञा । सहेति शेषः । अपिस्समुच्चये। अत्र स्वयमित्यनेन रामस्य 

र्णावतारलं, भरतादिभिः सदेखुक्त्या तेषामंशांशावतारलं च ध्वन्यते । 

यदुक्तं भागवते--“जजस्ततो मद्ाराजस्तस्मादशरथोऽभवत्। तस्यापि भग 

वानेष साक्षात् ब्रहमयो हरिः ॥ अंशांरोन चतुधाऽगात् पुत्रत्वं प्राथितः 

सुरैः ॥ रामरक्ष्मणमरतरतरु्ना इति संज्ञया ॥' इति। जातः अवतीर्णः । भग 
वदवतारपभयोजनमाह--गीर्वाणेः दशमुखनिधनम् अथ्येमानः इति। गीर्वणि 

दैवेः। दशमुखनिधनं दशमुखस्य रावणस्य निधनं वधम्। अर््यमानः 
पराथ्यमानः सन्। रावणं हन्तुमिति भावः। "कौसल्या सुषुवे रामं भरतं 

केकयास्मजा । यमौ रक्ष्मणशतुक्नौ सुमित।ऽजीजनत् सुतो ॥' । इति द्रष्टव्यम् ॥ 

अथ भगवतो रामत्य ताटकानिग्रहादिकमाह-- 

कोदण्डी कौशिकस्य करतुवरमषरितुं॑लक्ष्मणेनानुयातो 
यातोऽभूस्ताताचा युनिकथितमनुद्न्दशान्ताध्वखेदः । 

नृणां त्राणाय चाणेयुनिवचनबलात्तारकां पाटयित्वा 
रन्ध्वास्मादरतजाङ् मुनिवनमगमो देव सिद्धाश्रमाख्यम् ॥ २॥ 

कोदण्डीति ॥ हे देव लवं तातवाचा कौशिकस्य करतुवरमषितुं कोदण्डी 
रक्ष्मणेन अनुयातः यातः अमूः । देव॒ प्रकाशमान । सवं श्रीरामरूपः। 

तातवाचा तातस्य पितुर्वाचा नियोगेन । कौशिकस्य महामुनेर्विश्वामित्रस्य । 
क्रतुवरं श्रेष्ठ यागम्। अवितुं राक्षसङ्ताद्वि्नाद्रक्षितुम्। कोदण्डी धनुष्पाणिः | 

अनुयातः अनुगतः । यातः गतवान्। तं मुनिकथितमनुद्धन्द्रशान्ताध्वसेवः 

नृणां प्राणाय बाणैः तादकां पारयित्वा अस्मात् अश्नजालं॑लभ्ध्वा सिद्धा 
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श्रमाय मुनिवनम् अगमः । मुनिकथितमनुदवनद्रशान्ताध्वखेदः मुनिकथितेन 

मुनिना विश्वामित्रेण ` कथितेन ` उपदिष्टेन मनुद्नद्ेन बरातिबरामिधानयोमेन्त 

य्न शान्तः शमं गतः अध्वखेदः मागेश्रमो यस्य सः । नृणां नराणाम् । 

त्राणाय रक्षणाय । बाणैः अश्वैः । तारकां 'ताटकानामधघेयां राक्षसीम् । पाटयिला 

हत्वा! अस्मात्ताटकावधेन तुष्ट द्विामित्रात्। ` अस्वजारं `दिव्यास्तसश्चयम् । 

रन्ध्वा प्राप्य । सिद्धाश्रमाख्यं सिद्धाश्रमसंक्ितम् | मुनिवनं तपोवनम् अगमः 

गतवानसि। ननु कथं भगवता रमेण जुगुप्सितं स्ीवधरूपं क्माचरितमिति 

वेतल्ाह--मुनिवचनबरादिति। मुनेर्विशवामितस्य वचनमुक्तिस्तस्य बरात् प्राम 

ण्यात् । उग्रतपसो मुनय एव हि प्रणेतारो धर्मशस्राणाम्, तस्मान्महामुनेवि 

श्वामितस्य वचनमपि धर्मशास्वमेवेति भावः ॥ 

भगवतो रामस्य विश्वामित्नयक्ञपरिपारनादिकमाह-- 

मारीच द्रागयित्वा मखक्षिरमि शरेरन्यरकषांसि निधन 
कल्यां द्वलहर्यां पथि पद्रजप् प्रप्य वैदेहगेहम् । 

भिन्दानशान्द्रचूडं धलुखनिसुतामिन्दिरामेव रुभ्ध्वा 
राज्यं प्रातिष्ठथास्त्वं तिभिरपि च समे भ्रातषीरेः सदारः ॥ ३ ॥ 

मारीचमिति ॥ तं मखरिरसि शरः मारीचं द्रावयित्वा अन्यरक्षांसि 
नित्नन् पथि पदरजसा अहल्यां कल्यां वुर्वन् वैदेहगे् प्राप्य चान्द्रचूडं 

धनुः भिन्दानः इम्दिरामेव अवनियुतां रग्ध्वा सदरिः तिभिः आतृ्ीरेः अपि 
च राज्यं प्रातिष्ठथाः। तं श्रीराममूतिः। मखरिरसि यागमध्ये | श्रैरस्तैः । 
मारीच तन्नामानं यज्ञविधातकं राक्षसम् । द्रावयित्वा विद्राव्य । अन्यरक्षांसि 

अन्यान्यपराणि सुबाहुप्रभृतीनि ` रक्षांसि राक्षसान् । निन्नन् मारयन्। पथि 

विदेहनगरीगमनमार्गे । पदरजसा पादरेणुना । अहल्यां तन्नान्नीं गो तमप 

मर्तुदापाच्छिकारूपथराम्। कल्यां सुक्तशापाम् । कुर्वन् विरचयन् । वैदेह 
गेहं वैदेहस्य विदेहराजस्य गेहं पुरीम्। प्राप्य सम्प्राप्य । चान्द्रचूडं चन्द्रचूड 

सुम्बम्वि। धनमुश्वापम् | भिन्दानः निभिन्दन् । अत एव इन्दिरामेव साक्षात् 
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श्रियमेव । अवनियुतां मूमः सुतां सीताम् } रब्ध्वा प्राप्य| य रेश्वरं घनुरारोप 

यति, तस्मे सीता प्रदेयेति राज्ञा विदेहेन परतिज्ञातलादिति भावः। सदारैः 

सभार्यः । रक्ष्मणः सीताया अनुजामूर्मिखां, भरतः सीरध्वजस्य भातुः कुश 

ध्वजस्य दुहितरं माण्डवीं, रालुन्नस्तदनुजां श्रतकीतिं चोदवहदिति द्रष्टव्यम् । 
मातृवीरैः वीरै्भावृमिर्भरतरक्ष्मणशतुतरैः । अपचिति समुचये । समं सह । 
राज्यं स्वनगरीमयोध्याम्। प्रातिष्ठथाः प्रस्थितवानसि ॥ 

भगवतो रामस्य भागवजयमाह- 

आरुन्धाने स्षान्धे किर भृगुतिरुके संक्रमय्य खतेजो 

यति यातोऽस्ययोध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूते । 
शत्रुपेनेकदाऽ्थो गतवति भरते मातुरस्याधिवापं 

तातारन्धोऽभिषेकस्तव फिर विहतः केकयाधीक्ञपुत्र्या ॥ ४॥ 

आरुन्धान इति ॥ तवं रषा अन्धे किल भृगुतिरुके आरुन्धाने स्वतेजः 

संक्रमय्य याते अयोध्यां यातः असि। ववं श्रीराममूतिः रुषा ईश्वरधनुभञ्जन 

जनितेन कोपेन । अन्धे विवेकरहिते । किकेत्यरीके । वस्तुतो न कोपान्धतवम् | 
कोपान्धतया भागेवो रामं न श्रीहरिं ज्ञातवानिति जनान् बोधयितुमिति 
भावः। भृगुतिरके श्रीभार्गवरामे भगवदंशरूपे । आरुन्धाने मध्येमागे भग 

वतो रामस्य गतिनिरोधं कृतवति । स्वतेजः स्वस्य तेजो वैष्णवं धाम। 

संक्रमय्य हे राम दाश्चरथे भगवतो विष्णोः प्रमावादपगतवीरथस्य शेवचापस्य 

मज्जनेन दुर्वारं गर्वमद्रहस्तवं यदि समर्थोऽसि, तर्हिं मदीयमिदं वेष्णवं धनु 

रारोप्याम्मिन् रारसन्धानं कुरुष्व | अन्यथाऽनेन मम कुटरेण तव॒ शीषं 

कण्ठनाखत् पातपिप्यामीस्यादि भिबेहुविपेर्दरुक्तेरविध्यन् वेष्णवधनुस्समर्पणव्याजेना 

सगतं वैष्णवं तेजो भगवति दाशरथौ समरप्य॑त्यथः | याते निर्गते सति । 

जयोध्यां तन्नान्नीं स्वनगरीम् । यातः गतः। हे कान्तभूर्ते त्वम् इह कान्तया 

सुखं निवसन् । कान्तमूर्ते रम्यरूप । वं ओरामः। इद अयोध्यायाम् । 

कान्तया प्रियया सीतया सह । युखं यथा भवति तथा। निवसन् वसन् 
* 33 
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आसीरिवयताध्याहर्कष्यम्। अथ भगवतः काननयात्रामवतारयति---अथो एकदा 

भरते शतुत्ेन मातुलस्य अधिवासं गतवति तातारब्धः तव अभिषेकः केकया 

धीशपुत्या विहतः किरु ।. अथो अनन्तरम्। एक्द। कदाचित् । शत्र 

त्न सह । मातुरुस्य युधाजितः। अधिवासं भन्दिरम् । गतवति सति । 

तातारब्धः तेन“ पिला दशरथेन आरब्धः प्रारब्धः । तव॒ श्रीरामस्य | 

अभिवकः योवराज्यामिषेकः । केकयाधीशपुत्या कैकेय्या । . विहतः विधितः । 
किठेति वार्तायाम् । अथवा किंलेत्यरीके । वस्तुतो भवस्मेरणयेति भावः॥ 

भगवतो रामस्य कननयत्रामाह-- 

तातोक्त्या यातुकामो बनमनुजवधूसंयुतश्चापधारः 
पौरानारुष्य मागे गुहनिर्यगतस्तवं, जटाघीरधारी । 

नावा सन्तीयं गङ्गाभधिपदवि पुनस्तं भरद्राजमारा- 
च्रत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसशित्रक्टे गिरीन्द्रे ॥ ५ ॥ 

तातोक्त्येति ॥ तं तातोक्स्या वनं यातुकामः अनुजवधूसंयुतः 

चापधारः मर्म पौरान् आरुध्य गुहनिख्यगतः जटाचीरधारी नावा गङ्कां 

सन्तीर्यं॑पुनः अधिपदवि आरात् तं भरद्राजं नत्व तद्राक्यहेतोः चिलकूरे 

गिरीन्द्रे अतिसुखम् भवसः। तवं श्रीरामः । तातोक्त्या ` तातस्य केकेय्ये 
प्रतिश्रुतं वरदरयमवितथं कतमिच्छतः पितुरुक्या नियोगेन । वनम् अरण्यम् । 
यातुकामः गन्तुमभिरुषन् । अनुजवधूसंयुतः अनुजेन रक्ष्मणेन वध्वा सीतया 

च संयुतः सहितः। चापधारः धनुष्पाणिः । मर्म पथि । पौरान् आसना 

सह वनाय प्रस्थितान् पुरवासिनः । आरध्य निरुष्य गुह निर्यगतः गुहस्य 

तन्नान्नो निषादाधिपस्य निख्यं गरदं गवः प्राप्तः। जटाचीरधारी वनवासो 

चितजटावल्करुषरः । नावा तरण्या । संतीयं तीर्त्वा । पुनः अनन्तरम् । 

अपिपदवि मामे । आरात् समीपे। वसन्तमिति रेषः। तं प्रसिद्धम् । 
भरद्वाजं तन्नामानं महामुनि नत्वा प्रणम्य | तद्वाक्यहेतोः तस्य॒ भरद्वाजस्य 

निर्देशात् । चित्रकूटे चित्रकूटनाश्नि । गिरीन्द्रे पवंतोत्तमे । अतिसुखं 

यथाभवति तथा अवसः वासं कृतवानसि ॥ 
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राज्ञो दशरथस्य स्व्गारोहणं भगवतो रामस्य तस्मै जलाज्ञक्दानादिकं चाह-- 

श्रुत्वा पुत्रातिखिन्ने खलु भरतगुखात् स्वगंयातं खतातं 
तपनो दत्वाऽम्बु तस्मे निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च । 

अररिं नलाऽ्थ गत्वा वनमतिविषुलं दण्डकं चण्डकायं 
हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकठयशथारु मोः शषारभङ्गीम् ॥ ६ ॥ 

्रतवेति ॥ त्वं॑खड़॒भरतमुखात् स्वतातं स्वगयातं श्रत्वा तपतः 

तस्मै अम्बु दत्वा मरते पादुकां मेदिनीं च निदधिथ । लवं श्रीरामः | 

खल्विति ल्भ । भर्तमुखात् भरतस्य मुखात् । स्वतातं स्वस्य तातं पितरं 

दशरथम् । स्वर्गयातं गतम् । श्रला आक्यं | अत एव तप्तः अतीव 

दुःखितः । तस्मै पित्रे । अम्बु जलाज्ञलिम् । दला भरदाय । मेदिनीं भूमिम् । 

चकारः समुच्चये । निदधिथ निहितवानसि । दशरथस्थ मरणहेतुमाह- पुत्रा 

तिलिन्नमिति । पुत्रातिषैनवासपयुक्ता पीडा तया ॒सिन्नमतीव दुःखितम् । अता 

यमर्थः- रामं सीतारक्ष्मणाभ्यां सह गङ्गातीरपयन्तं नीत्वा सुमन्त्रः प्रतिनिवृत्य 

रामस्य जटाचीरधारणादिकं राक्षे दशरथाय न्यवेदयत् । तदा राजा दुःखितोऽपि 

तच्छरवणजनितेन शलोकवेगेनातीव पीडितो रामरामेति क्रोशन् देहं परित्यज्य विदि 

वमगमत् । तदा मन्तिणस्तु वसिष्ठवचसा राज्ञो मृतशरीरं संरक्ष्य जनपदमराजकं 

चाकरुस्य तवरितमति्दूतेमातुरारयाद्वरतमानाययन् । भरतोऽप्ययोध्यां प्राप्य मातु 

मरा पितरं पत्ररोकेन स्वगेयातमवगम्यातीव दीनमानसो रामं प्व्यनेतुं वनं 
जगाम । प्राप्य च चित्रकूटं रामं ष्टा समस्तमप्ययोध्यावृत्तान्तं न्यवेदयत् । भग 

वान् रामस्तेतदाकर्ण्यं तपतः पिते जरज्ञछिं दत्वा राज्यं प्रशासितुं बहुशो 

याचमानायापि भरताय पिदुस्सत्यमेवावदयं रक्षणीयमतश्चतुर्दशसमा नीत्वाऽन 
न्तरमयोध्यामेष्यामीत्युक्त्वाऽऽलमनः पदुके रज्यं च प्रादादिति। भोः त्वम् 

अवि नत्वा अथ अतिविपुलं दण्डकं गत्वा चण्डकायं विराधं इत्यं हत्वा शार 

भङ्की सुगतिं चर अकर्यः। भो इति सम्बोधने । तवं श्रीरामः। अर्ति 

तन्नामानं मुनिवर्यम् | नत्वा परणम्य । अथ अनन्तरम् । अतिविपुलमति 
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विस्तृतम् । दण्डकं तननामधेयम् | वनमरण्यम् । गत्वा प्राप्य | चण्डकायं 
भीषणशरीरम्। विराधं तन्नामानम्। देयं रक्षसमात्मानं हरन्तम् । हता 
मारयित्वा । शारभङ्गीं ्रमङ्गनाश्नो मुनेः सम्बन्धिनीम्। सुगतिं मोक्षम्। चार् 
मनोहरं यथा भवति तथा । अकल्यः दृष्टवानसि ॥ 

भगवतो रामस्य राक्षसवधप्रतिज्ञादिकमाह--- 

नतवाऽगस्त्यं समस्ताशरनिकरसपत्राकृति तापसेभ्य; 
्रतयश्रोषीः प्रियेषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यदापे । 

अरहमास्रे चापि दत्ते पथि पितरस प्श्य भूयो जटायुं 
मोदाद्रोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवाच्ां वधूव्या ॥ ७ | 

नत्वेति ॥ त्वम् अगस्त्यं नत्वा ` तापसेभ्यः समस्ताक्शरनिकरसपत्रा 
कृति प्रस्यश्रोषीः । खं श्रीरामः । अगस्त्यं भगवन्तं कुम्भसम्भवम् | नघा 
प्रणम्य । तापसेभ्यः. मुनिभ्यः । समम्ताशरनिकर सपतराङ्कति सवेराक्षसवधम्] 
रतयश्ौषीः प्रतिज्ञातवान् । अत हेतुः--प्रियेषी इति । मुनीन परिय कर्तमिच्छ 
निसयथः। तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचपि ब्रह्मसत्रे च अपि दते मूयः 
सव॑ पथि पितरुह्दं जटायुं प्य भौोदात् गोदातटान्ते पश्चवयं वधूटा 
पुरा परिरमसि । तदनु तदानीम्। चकारस्तरथे। मुनिना भगवता अगस्त्येन | 
वप्णवे विष्णुसम्बन्धिनिं । दित्यचापे दिव्ये धनुपरि। चकारः अपिशब्दश्च 

| समुचये | दुत्त वितीर्ण सति । भूयः अनन्तरम् | त्वं श्रीरामः | पयि 

मर्गि। वपित पितुद॑शरथस्य सुदं वलमम्। जटा जरायुरिति भसिदध 
पक्षिराजम् । प्रेय रषा । भादात् सन्तोषात् गोदातरान्ते गोदावरीनदीतीरे | 

पञ्चवश्चां पञ्चवरीति प्रसिद्ध देशविरोषे। वधूट्या प्रियया सह | पुरा परिरमसि 
सवेर॑न्यवसः । पुराश्न्दयोगात् मूते रुट् ॥ 

अथ रावणवधवीजमनं शूपंणखाकततान्तमाह - - 

प्रप्नायाः शपेणख्या मदनचलग्रतेरथेनेनिस्सहात्मा 
तां भितं विसृज्य प्रबलतमरषा तेन निलननामाम् | 
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दृष्टैनां रषटचित्ते खरमभिपतितं दषणं च तिभूधं 
व्याहिसीरश्चरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणादक्षतोष्मा ॥ ८ ॥ 

प्रप्राया इति ॥ वं मदनचर्धृतेः प्राप्तायाः शुपंणख्याः अर्थनैः 

निस्सहामा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबरतमरूषा तेन निद्लनासाम् एनां 
दृष्टा रुष्टचित्तम् अभिपतितं खरं दूषणं त्रिमू्ं च जयुतसमधिकन् आशरान् 
अपिं तरक्षणात् व्यार्हिसीः। चवं श्रीराममूतिः। मदनचर्धृतेः मदनेन कामेन 

चला चञ्चला धृतिरधै्र यस्यास्तस्याः | प्राप्तायाः स्वसमीपमागतायाः। सपं 
णख्याः शूर्पणखाभिधानाया रावणस्य स्वसुः । अथनैः पतिम भवेति पुनः पुनः 

पराथनैः। निस्सहासा निस्सहयेताः । तां शूषणखाम्। सोमित्रौ रक्षणे । 

विज्य । ममेयं भार्या सीता सर्वदा समीपवतिनी, तस्मान्न तव स्वीकारो 

युक्तः, मम भ्राता रक्ष्षणोऽत्र सभीपे वतते, स च भायाविहीनस्तं . वरयस्वे 

द्युक्त्वा परित्यज्येव्य्थः । प्रबरतमरूषा सीतां पीडयितुमुयतां शप॑णखां दष 

अधिकतरं जातकोपेन । तेन॒ रक्ष्मणेन । निर्दननासां निङृत्तनासिकाम् । 

एनां शूर्पणखाम्। दृष्ट विलोक्य । रुष्टचित्तं॒॑प्रकुपितम्। अभिपतितम् 
अभिमुखं योद् ुभागतम्। खरो दूषण इति च नाम । त्रिमूषं तिरिरःसंक्चितम् । 
चकारस्समुचये। अयुतसमधिकान् चतुदंश्चसहस्राणीत्य्थः। आरान् खरानु 

यायिनो राक्षसान् । अपिस्समु्चये। तक्षणात् तस्मिन्नेव क्षणे। यामार्धं 

नेति यावत्। व्याहिंसीविर्हिसितवानसि । ननु कथमेकेन रक्षसानां चतुर्दश 
सहस्राणि यामार्धन विर्हिसितुं शक्यत इत्याशङ्कायामाह --अक्षतोष्मा इति । 
अक्षतः अप्रतिहतः उप्मा तेजो यस्य सः॥ 

मारीचवधमाह-- 

सोदर्याप्रोक्तयाता विवशषदशञुख।दिष्टमारीचमाया- 
सारङ्ग सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणषातम् । 

तन्पायाक्रन्द नि्यापितभवदनुजां गवणस्तामहार्षी- 
तेनार्ताऽपि त्वमन्तः किमपि युदमधास्तदधोपायलाभात् ॥ ९ ॥ 
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सोद्थति ।॥ लं सोदर्याप्ोक्तवाता विवशदशमुखादिष्टमारीचमायासारङ्गम् 

अनुगतः बाणघातं प्रावधीः। लव श्रीरामदेवः !, सोदयाप्रोक्तवातीविवशदशमुखा 

दिष्टमारीचमायासारङ्गं सोदर्यया स्वसा प्रोक्ता कथिता या सीतायाः सोन्दयी 

तिशषयस्य रामस्यातिमानुषानुमावस्य च वाती वृत्तान्तं तया । तच्छृवणेनेस्यथेः । 

विश्च; मनसिजज्षरपरहारेण रामातिमानुषानुमावचिन्तया च विधुरः स. .चासो 

दरमुखस्तेनादिष्टं॒नियुक्तं मारीचमेव मायासारङ्ग मायामरगम् । अनुगतः 

अनुयातः । बाणघातं यथा मवति तथा प्रावधीः बाणेन व्याहिसीरिसयथैः। 
भगवतो मायामृगानुधावने. देतुमाह-- सारसाक्ष्या स्पहितमिति। सारसाक्ष्या 

सीतया स्प्रहितं प्रहीतुममिरुषितम्। अथ सीतापहरणमाह- रावणः . तामहा 

षत् इति। तां सीताम्। अहार्षीत् धृतवान्, ननु म्रगमनुगन्तुमुतेन 

रामेण सीतायाः संरक्षणाय नियुक्ते रक्ष्मणे जाग्रति कथं रावणः. सीतामप 

ह्रु शशकेत्याशङ्कायामाह- तन्मायाकन्दनिर्यापितमवदनुजामि । तस्य॒ मारी 

चस्य यो मायाक्रन्दः मायया म्यजेनक्रन्दो रोदनं हा वस्स लक्ष्मण राक्षत 
हन्यमानं मां तायस्वेव्येवं शूप तेन हेतुना नि्यापितः' रामस्य समीपं प्रति 

प्रेषितो भवतो रामस्यानुजो रक्षमणो यया ताम् । लक्षणस्य तत्लासनिधा 

नादिति भावः। तं तेन आतिः अपि तद्रधोपायलाभात् अन्तः किमपि 

मुदम् अधाः । तं श्रीरामः। तेन सीतापहरणेन आतिः अतीव दुःखितः। 
अपिर्विरोधे। तद्रधोपायरभात् तस्य रावणस्य यो वधोपायस्तस्य खामात् | 

अन्तः हृदये । किमपि किञ्चित् । मुद् हषेम्। अधाः धृतवानसि ॥ 
अथ जटायुषः सीताव्ृत्तान्तावगममाह- 

भूयस्तन्वीं विचिन्वनहूत दश्चमुखस्त्वदधू मद्रधेने- 
युक्त्वा यत्रे जटायो दिवमथ सुहृदः प्रातनो; प्रेतकार्यम् । 

गृह्णानं तं कचन्धं जघनिथ शबरी प्रेष्य पम्पातटे तं 
सम्प्राप्नो वातघ्नं भृश्चमुदितमनाः पाहि वातारयेश्च ॥ १० ॥ 

भूयं इति ॥ भूयः तन्वीं विचिन्वन् खम् इति उक्त्वा जटायो दिवं 

याते अथ पुद् प्रेतकाय प्रातनो: । मृय्ः अनन्तरम् | तन्वीं सीताम् । 
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विचिन्वन् अन्वेषयन् । त्वं श्रीरामः। इति अनेन प्रकरेण । उक्तवा निगद्य | 

जटायो तन्नान्नि पक्षिराज । दिवं स्वर्गम्] याते गते। मृते सतीव्यथैः | 

जथ अनन्तरम् । सुहृदः मित्रस्य जटायोः। प्रेतकायं शवदहनजलज्ञरि 
दानादिकम् । प्रातनौः प्रकर्षेण शासोक्तेन विधिना कृतवानसि । जटायो 
रुक्तिपरकारमाह- दशमुखः मद्रधेन खद्वभूमहत . इति। दश्चमुखः रावणः। 
मद्वधेन मम वधेन् हेतुना । अन्यथा रावणः सीतामपहतौ न शक्नुयादिति 
भावः। उद्भवं तव वधूं सीताम्। अहृत हतवान् ।. सीतां हत्वा विहायसा 

गच्छन् रावणो मध्यभागे निरुष्य युध्यतो मम पृक्षो चित्वा मां भूमो 
निपास्य सीतां नीतवानिलय्थः। अथ कवन्धवधमाह- त्वं तं कबन्धं जघनिथ 

इति। तं प्रसिद्धम् । कबन्धं तन्नामानं राक्षसम् । जघनिथ हिं सितवानसि । 
कबन्धवधे हेतुमाह--गरृहानमिति । योजनायताभ्यां बाहुभ्यामात्मानं गरी 

त्वा कुक्षौ प्रक्षप्तुमु्तमित्यथः। मगवतो रामस्य शबरीदशशनं हनुमत्सङ्खमं 
चाह - हे वातालयेश शबरीं प्रक्ष्य पम्पातटे वातसूनुं सम्पाप्तः भृशमुदित 

मनाः स्वं पाहि इति । वातालयेश गुरुवायुपुरनाथ । शबरीं तन्नामधेयं 
कामपि धमंचारिणीम् । प्रक्ष्य दृष्ठ । पम्पातटे पम्पायाः पम्पामिधानस्य सर 

सस्ते तीरे । वातसूनुं वातात्मजं श्रीहनुमन्तम् | सम्पात प्राप्तवान् । अत 

एव भृशमुदितमनाः भृशमव्यथ मुदितं सन्तुष्टं मनो यश्य सः। त्वं श्रीरामः। 

पाहि मामनन्यश्चरणं लायस्वेत्यथः ॥ . | 

इति श्रीरामचरिते पस्पासरसि हनूमत्समागमव्ण॑नं 

चतुखिशद शकम् ॥ 



अथ पश्चत्रिश्चदश्चकम् ॥ 

अथं भगवतो रामस्य सुप्रीवसख्यादिकमाद- 

नीतः सुग्रीधमतरीं तदनु हनुमता दुन्दुभेः कायसुचः 

श्षिप्त्वाऽद्गुष्ठेन भूयो लुडुषिथ युगपत् पत्रिणा सप्र सारान् । 

हत्वा सुग्रीवधातोद्यतमतुलबरं बारिनि व्याजवृत्या 

वर्षपावेलामनेषीरविरहतरलिवस्त्वं मतङ्घाश्रमान्ते ॥ १॥ 

नीत इति ॥ लं तदनु हनुमता सुप्रीकत्रीं नीतः उचैः दुन्दुभेः 

कायम् अङ्गेन किप्त्वा भूयः पतिणा युगपत् सप्त सारान् छठविथ । 

त्वं श्रीरामः तदनु तसिमन्नवसरे | सुप्रीवमेतीं सुग्रीवस्य तन्नान्नो वानरे 

शरस्य । नैतं सख्यम् । नीतः प्रापितः । उजरैरुननतम् । दुन्दुभे; तन्नान्नः 

असुर्य । कायं शरीरम्। अस्थिकूटमिति यावत् । अङ्गुष्ठेन पादाङ्गुष्ठेन क्षिप्त्वा 
सुदूरं प्रक्षिप्य । मूयः अनन्तरम् । पलिणा शरेण । युगपत् समम्। सारान् 

वृक्षविरोषान् | टडविथ न्यङ्ृन्तः । दुन्दुभिकायक्षेपः सघ्ठसाल्युगपद्धेदनश्च 
सुप्रीवस्य विश्वासं जनयितुमिति ज्ञेयम्| अथ बाछिवधादिकमाह---तं बानं 

व्याजवृ्या हत्वा मतङ्खा्रमान्ते विरहतरङ्तिः वर्षाविखाम् अनेषीः इति । 
वाङ्न तन्नामानं वानरेधरं युप्रीवस्य ज्येष्ठभ्रातरम्। व्याजवृत्त्या वृक्षेणासानं 

पिधयेत्यथः । हत्वा निहत्य । मतङ्काश्रमान्ते मतङ्गस्य ततन्नान्नो 
महामुनेराश्रमस्य आश्रममूमेरन्ते मध्ये] विरहतरक्तिः विरहेण सीता 

वियोगेन तरक्तिः दीनमानसः । वर्षविलां व्षौसमयम् । अनैषीः नीत 

वानति । बालिवधकारणमाह -- सुप्रीवधातो्यतमिति | सुग्रीवस्य धातः विहि 
सनं त्लोचतं कतोयमम् । व्याजेन बारिनिग्रहे देतु दशीयति--अतुरुबर 

मिति। न विद्यते तुरा यस्य तदतुरं बं पराक्रमो यस्य॒ तथाविधम् | 
अभिमुखं स्थित्वा बाछिनिं हन्तुं केनाप्यरशक्यत्वादिति भावः ॥ 

अथ सीतान्वेषणमाह-- 
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सुभ्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनीं ता- 
मृक्षाणां वीक्ष्य दिक्च द्रुतमथ दयितामागेणायावनम्राम्। 

सन्देशं चाइगुलीयं पथनयुतकरे प्रादिशो मोदशाली 
माग माग ममार कपिभिरपि तदा त्वत्पिया सप्रयासेः ॥ २॥ 

सुग्रीवेणेति ॥ अथ लवम् अनुजोक्त्या सभयम् अमियता सुप्रीवेण 

व्यूहितां दतं दिक्च दयितामार्गणाय अवनग्रां ताम् ऋषाणां वाहिनीं वीक्ष 
मोदाखी सन्देशम् अङ्गुढीयं च पवनसुतकरे परादिशः । अथ अनन्त 
रम्। तवं श्रीरामः। अनुजोक्सया अनुजस्य रक्ष्मणस्य उक्त्या कुतो भवान् 
सीतान्वेषण करिष्यामीति प्रतिश्रत्य अधुना तद्वस्ृत्य भोगान् भुज्ञानो 
वतते । यदि न बार्निः पदवी. गन्तुमिच्छति, तहिं सत्वरमेव सीतामन्वष्ट 
मुक्तो भवतु इत्येवंरकारेण वचनेन । भयेन सह ॒वतंत इति सभयं यथा 

भवति तथा । अभियता आगच्छता । व्यूहितां तस्मात्तस्मात् प्रदेशादानी 

येकतावस्थापिताम् । द्रुतं क्षटिति) दवितामार्गणाय दवितायाः सीताया मार्ग 
णाय अन्वेषणाय । अवनन्राम् अवनताम्। सन्नद्धामिति यावत्। तां प्रसिद्धम् । 
ऋक्षाणां कपीनाम् । वाहिनीं सेनाम् । वीक्ष्य दृष्ट । अत एव ॒मोदज्ञाटी 

प्रमुदितमनाः। सन्देशं सीतासमीपेवक्तव्यमर्थम् । अङ्गुलीयं मुद्िकाम् । चका 
रस्समुचये । सीतायाः प्रत्ययाथमिति भावः। पवनसुतकरे पवनसुतस्य श्रीहनुमतः 

करे हस्ते । प्रादिशः दत्तवानसि । तदा कपिभिः अपि सप्रयासेः त्वसिपिया मर्भे 

मर्गे ममर्गे। तदा  तस्मिन्नवसरे। कपिभिः वानरैः । अपिस्वर्थं। सप्रयासेः 
सकलैः । त्वसिया तव परिया सीता। मर्म पथि) द्विरक्त्या सर्वेष्वपि मांगे 
ष्विति दितम् । ममार्गिं अन्विष्टा ॥ 

हनुमान् रुङ्कायां सीतामद्राक्षीदित्याह--- 

तद्वा्ताकणंनोचदररुदुरुजवसम्पातिसम्पातिवाभ्य- 
प्रोत्तीणार्णोधिरन्तनेगरि जनकजां वीक्ष्य दत्वाङ्गुलीयम् । 

? 34 
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््ुचोदानमकषक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशस्य , . 

ष्टा पलष्टा च लङ्क क्षटिति स हनुमान् मोरिरलं द्दौ ते ॥ २ ॥ 

त्वद्रतति ॥ सः हनुमान् अन्तर्मगरि जनकजां वीक्ष्य अङ्गुीयं 

दुला उयानं प्श्य अक््षपणचणरणः सोढबन्धः दशस्ये दृष्ट क्यषा च 

रिति . ते मौरिरिलं ददौ । सः प्रसिद्धवीयैः । , अथवा यस्मै भगवान् रामः 

सन्देशमङ्गुरीयं च प्रायच्छत्, स इत्यथः । अन्तनेगरि रङ्कानगयी अभ्य 

न्तरवतिन्यामसोकवनिकायाम्। जनकजां सीताम्। वीक्ष्य दष्ट अङ्गुरीय 

श्रीरामदेतरेन दत्तां. मुद्रिकाम्। दत्वा प्रदाय। उदयानमशोकवनिकाम् । 

रुच वर्णयित्वा । अक्क्षपणचणरणः अक्ष्पणेन अक्षस्य अक्षनान्नो रावणा 

त्मजस्योच.नमज्ञनजनितेनामर्पैणासना सह ॒युद्धधतः क्षपणेन . वधेन ` प्रसिद्धो 

रणो युद्ध॒यस्यं सः। अक्षं निहसयेत्यथः। सोढबन्धः सोढः शापस्मरणा 

नमर्षितो बन्धः सोदरवधप्रकुपितेन शक्रजिता प्रयुक्तेन ब्रहमासरेण कृतं बन्धनं 

येन सः। दास्यं रावणम् । दष्ट विलोक्य । र्ङ्कं रङ्कानगरीम् । प्टष्टर 

राबणपेरितनिराचरोदीपितकाङ्गूलोऽज्वर्त्यावकेन द्वा । क्षटिति सत्वरम् । 

, ते ठम्यम् श्रीरामाय । मोरिरिलं प्रस्ययाथ सीतया दत्तं चूडामणिम्। ददौ 

 ' दत्तवान् । ननु कथं सीता रङ्कपुरीमध्यवतिनीरयवागच्छन्भारुतिरितयताह - त 

ि द्वातीकं्णनोयद्ररुदुरुजवसम्यातिसम्यातिवाक्यपरोत्तीणोर्णोपि : इति| तव॒ वाता 

द्वात श्रीरामवृत्तन्तस्तस्या आकणेनेन श्रवणेन उदयन्तौ उद्तौ गरुतौ पक्षो 

यस्य सः लद्रातीकणेनोचद्ररुत्, उरंजवसम्पाी उरुजवेन महावेगेन सम्पदन 
शलश्च यः सम्यातिः तन्नामा पक्षिराजस्तस्य उपर्ुडीय सीतां इ्टवतो 

वाक्येन लकाया वर्तते सीतेवयेवं रूपेण प्रोत्तीणः प्रकर्षेणोख्ठुस्य वीरण; अति 

क्रान्तः अर्णोधिस्समुद्रो येन तथाभूतः सन् ॥ 

अथ भगवतो रामस्य जत्रयातामाह-- 

त्वं सुग्रीवाङ्गदादिप्रबलकपिचमूचक्रविक्रान्तभूमी- 

चक्ोऽभिक्रम्य पारेजलधि निशिचरेनद्रानुजाभ्रीयमाणः। 
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तत्रक्तां कषत्रुवाता रहसि निशमयन् प्राथनापाथ्यंरोष- 
परस्तभ्रेयास्नतेजस्रपदृदधिगिया लब्धवान् मध्यमाम् ॥ ४ ॥ 

त्वमिति ॥ लं सुग्रीवा ङ्गदादिप्रबरकपिचमूचक्रिक्रन्तमूमीचकरः अमि 
कम्य प्रिजलथि निशिचरेनद्रानुजाश्रीयमाणः रहसि त्ोक्तां शतृवातां निम 

यन् प्रार्थनापार्थ्यरोषभरास्तामेया्रतेजस्रसदुदधिगिरा मध्यमागं रन्धवान् । 
तं श्रीरामः । पुग्ीवाङ्दादिपरलकपिचमूचक्र विक्र न्तमूमीचक्रः सुप्रीवाङ्गदादीनां 
सुगरीवाङ्गदपमृतीनां भरबछानां र्ृष्टवलशालिनां कपीनां वानराणां यज्मुचकरं | 

सेनामण्डलं तेन विक्रन्तमाक्रान्तं मूमिचक्रं भूमण्डलं येन सः । अभिक्रम्य 
गत्वा । परिजरधि जलधेः परे । समुद्रतीर इत्यथः निशिचरेन्द्रानुत्ाश्रीय 

माणः निशिचरेन्द्रस्य राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य अनुजेन सोदरेण विभीषणेन 

आश्चीयमाणः शरणाथमभ्यथितः । रहसि एकान्ते । त्पोक्तां तेन विभीषणेन 
भक्तां प्रकर्षेण सविस्तरमुक्तां कथिताम्। शत्रवातां शलो; रावणस्य वार्ता 
वृत्तान्तम् । मिंदमयन् श्रुण्वन् । प्रर्थनापाथ्यरोषप्रस्तामेयास्ततेजस्तसदुदधिगिरा 
भाथनाया याच्जाया आपार्थ्यन वैफल्येन हेतुना यो रोषरस्तेन निमित्तेन प्रश्तस्य 
क्षिप्तस्य जआभनेयास््रप्य तेजसा त्रसतः भीतस्य उदधेः समुद्रभवरुणस्य गिरा 
वाचा । मध्यमागे समुद्रमध्यगतं मार्गम् | रन्धवान् अलमथाः ॥ 

समुद्रे सेतुबन्धनादिकमाह-- 

कीरोराशान्तरोषाहतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्य यति 
यातून्यामच् द्रानखशिखरिशिलासालश्ञस्तेः स्वसन्यंः। 

न्याकुबन् सानुजस्त्वं समरथुषि परं विक्रमे शक्रजेत्रा 
वेगान्लागाखबद्धः पतगपतिगरन्मार्त्मोचितोऽभूः ॥ ५ ॥ 

कीशंरिति ॥ तम्  आश्ान्तरोपाहतगिरिनिकरैः सेतुम् आभाष्य यात 
दंष्रानखशिखरिरिसारुशस्त्ेः स्वसैन्यैः यातूनि आम्य सानुजः समरभुवि प्रं 
विक्रमं प्याकुवेन् वेगात् राक्रजेत्रा नागस्लिबद्धः परतगपतिगरन्मारुतैः मोचितः 

अभूः । लवं श्रीरमः। अश्ान्तरोपाहतगि रिनिफरैः आशान्तरेभ्यो दिगन्तरेभ्यः 



२६८ नारायणीयम् [स्कन्धः-९, 

उपाहताः आनीताः गिरिनिकराः पर्वतसम्हा येस्तैः। कीशः वानरैः आधाप्य 

कारयित्वा | वारिधाविव्यर्थाहछभ्यते। यातः गतः । द॑ष्टनखरिखरिशिरसार 

शस्त्रैः दष्टाश्च नखाश्च शिखरिणश्च शिलाश्च सालाश्च शस्त्राण्यायुधानि येषां 

तैः। देष्टः दन्तविरोषाः । नखाः नखराः शिखरिणः पेताः | शिराः इषदः। 

साराः कृक्षविरोषाः। स्वसैन्यैः स्वस्य सेन्येः। यातुनि रक्षांसि! आम्य 

आ समन्तान्मर्दयितवा । अनुजेन सह वतेत इति सानुजः। समरभुवि रणाङ्गणे । 

परमतिशयितम्। विकरमं पराक्रमम्। व्याकुवंन् प्रकाशयन् । वेगात् श्जटिति । 

शक्रजेत्रा इन्द्रजिता । नागास्त्रबद्धः नागास्तरेण बद्धः । पतगपतिगरन्मास्ते 

पतगपतेर्मरुडस्य गरुतः पक्षस्य मार्तेवातेः । मोचितः नागास्त्रनन्नाद्विमो 

चीतः ॥ 

इन्द्रजिद्रधमाह -- 

सौमिविस्त्वत्र शक्तिग्रहतिगलद सुवांतजानीतशैल- 
घ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत इसृतिश्वाधिने मेषनादम् ॥ 

मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहतस्तम्भनः ङम्भकणें 
सम्प्राप कम्पितोर्घोतलमखिरचमूभक्षिणं व्यक्षिणोस्त्म् ॥ ६ ॥ 

सोमित्रिरिति ॥ -सोमितिः तु अत्र शक्तप्रहतिगर्दसुः वातजानी 

तेरूधाणात् प्राणान् उपेतः मायाक्षोभेषु वेभीषणवचनहतस्तम्भनः कुसति 
क्ाषिने मेवनादं व्यङ्ृणुत। समितिः - सुमित्रालजो रक्षणः । तुर्वरेषे। 

अत॒ रणमध्यं । शाक्तिपरहतिगख्दयुः शक्तिप्रहस्या शक्तिप्रहारेण गरन्तो 

निर्गता असवः प्राणा यस्य सः । वातजनीतशेरप्राणात् वातजेन हनुमता 
आनीतस्य शैलस्य ओषधिपवेतस्य प्राणात् प्राणन् भराणानसुन् । 

उपेतः प्राप्तः । मायाक्षोभेषु मायाविकारेषु। वंभीषणवचनहतस्तम्भनः वैभीषण 

वचनेन विभीषणवचसा हृतं ` निवारितं स्तम्भनम् अचरत मायाविकारदर्च 

नेन युदधग्यापाराननिषृतियैस्य सः । कुखति्धिनं कुसृतीः शाव्यानि पितुं 
शीक्षमस्येति तथोक्तम् । म्योदामतिक्रम्थ श्येन युद्धयन्तमितयर्थः । प्तेनास्य 
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दुजयत्वमुक्तम् । म्रेधनादमिन्द्रजितम्। व्यकृणुत जघान । अथ कुम्भकणं 
वधमाह- तं कम्पितोवींतरं सम्प्राप्तम् अखिर्चमूमक्षिणं कुम्भक्णे व्यक्षिणोः 

इति | त्वं श्रीरामः | कम्पितोर्वीतकं कम्पितं चार्तिसुरवींतकं भूतरं येन तम् । 

अखिलचमूमक्षिणं समस्तसैन्यादिनम्। कुम्भकण तन्नामानं रावणानुजम् । 
व्यक्षिणोः व्याहिसीः | 

अथ रावणवधमाह-- 

गृह्णन् जम्भारिसिम्पेषितरथकवचो राषणेनाभियुद्धयन् 
ब्रह्माख्ेणास्य भिन्दन् गठततिमवबलामभरिश्युद्धां प्रगरहन् । 

देवभरणीवरोजी वितसमरम्तेरकषतेकेषसदै- 
ठेङ्काभत्रां च साकं निजनगरमगा; सप्रियः पुष्पकेण ॥ ७॥ 

गृहणन्निति ॥ त्वं जम्भारिसम्बेषितरथकवचो गृहन् रावणेन अमि 
युद्धयन् अस्य॒ गर्तति ब्रह्माल्ेण भिन्दन् अमिशुद्धामबलां प्रगृहन् अक्षतैः 

ऋक्षसङ्घेः ठङ्कामर्नरा च साकं सप्रियः पुष्पकेण निजनगरम् अगाः। ववं 
श्रीरामामिधानो हरिः। जम्भारिसम्पेषितरथकवचो जम्भारिणा देवेन्द्रेण 

सम्पषितो अनुप्रेषितो रथकवचो रथं स्यन्दनं कवचं वर्म च | गृहन् स्वीकुवंन् | 

अभियुद्धयन् अभिमुखं युद्धःयन् । अस्य रावणस्य । गरतति क्रण्ठसमूहम् । 

दशकन्धरत्वादिति भावः। भिन्दन् निङ्ृन्तन्। रावणं हव्वेत्यथंः। अथि 

शुद्धाम् अग्नो शुद्धाम्। अवरां सीताम्। प्रगरृहन् प्रकर्षेण सादरं 
गृहन्नाददानः । अक्षतैः अपगतानि क्षतानि राशप्रहारजनिता णा येभ्यस्तैः 
अन्यूनसंख्येरिति वा । ऋष्षसहवर्वानरसमूहैः । लङ्कामर्ला विभीषणेन । 
चकारस्समुच्चये। साकं सह । सप्रिय: प्रियया सीतया सहितः। पुष्प 

केण पुष्पकाख्येन विमानेन । निजनगरं स्वनगरीमयोद्धयाम् । अगाः गतवा 

नसि। ननु बहूनां वानराणां युद्धमध्ये राक्षसेविदहिंसिततया कथं वानरसष्घा 
नामन्यूनसंख्यतेत्याशङ्कायामाह -- देवश्रेणीवरोजी वितसमरम्रतैः इति । देव 
्रेणीनां सुरसश्चयानां वरेण अनुग्रहेण उज्जीविताः सजीवाः कृतास्तादृशेः समरे 
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दधे सरगतमाणेः। सोकतरयकण्टकस्य रावणस्य वधेनातीव तैदेवसच्चये 

रुजीवितैरित्यथे : ॥ 

एव॑ रावणनिग्रहं बर्णयितवाऽनन्तरं भगवतो रामस्य राञ्यामिषेक 

माह-- 

प्रीतो दिव्याभिषेकैसयुतसमधिकान वत्सरान् पयरसी- 

भैथिस्यां पापवाचा शिब श्चिव किर तां गमिणीमम्यहासीः । 

शत्रु्ेना्दयित्वा रवणनिशिचरं प्रादयः शद्रपाशं 
तावदार्मीकिगेहे कृतवसतिरुपाघ्त सीता सुतो ते ॥ ८ ॥ 

प्रीत इति ॥ तं दिग्यामिषैकेः प्रीतः अयुतसमधिकान् वरसरान् पयेरसीः । 

लं श्रीरामः। दित्यामिषेकैः दिव्यदिन्योदककल्ितेरमिषेकैरमिषेचनेः । राक्षसे 

नैः कपीन्ैश्च सरिसमुदरेभ्यः सरसीभ्यश्चानीतैदिव्योंदकैरमिषेवः दिप्यथेः । 

प्रीतः सन्तुष्टः । अयुतसमधिकान् अयुताभ्यधिकान् । वतंसरान् सवत्सगान् । 

अस्यन्तसयोगे द्वितीया । पयेरसीः अरमथाः। भगवतः सीतापरित्यागमाह-- 

त्वं मेथिल्यां पापवाचा शिव शिव गर्भिणीं तामभ्यहासीः किरु इति। 

मेथिल्यां विदेहराजदहितरि ) अनेन सीताया अखन्तशुद्धत्वं ध्वन्यते । पाप 
वाचा अनभिज्ञजनकृतेन परगृहवासदूषणेन हेतुना । शिव रिवेति खेदाति 

शये । गर्भिणीं ससत्वाम् । अभ्यहासीः; स्यक्तवानसि } किलेति वार्तायाम् । तवं 

शत्ुननेन = रुवणनिशिचरम् अद॑यिलवा शद्रा प्रादयः । कवणनिश्चिचरं ख्वणा 

मिघानं राक्षसम् । अदेयित्वा घातयित्वा । स्वयं शूद्रपाशं कुत्सितं शद्रसर्नि 

राम्बूकामिधानम् । तपस्यनधिकारितवात्तस्य कुत्सितत्वम् । प्रादयः विर्दिसितवा 

नसि । मृतस्य ब्राह्मणरिशोः प्रदयुल्ीवनाथमिति भावः। श्रीरामस्य पुत्ोस्यति 
माह--- तावत् वासीकिगेहे कृतवसतिः सीता ते सुतौ उपासूत इति। 

तावत् तस्मिन्नवसरे । बात्मीकिगेहे महामुनेवौसमीकेराश्रमे । कृतवसंतिः कृता 

वसतिर्वासो यया सा। ते तव। सुतो पुतो कुीरुवाभिधानो। उपासूत 

सुषुवे ॥ 
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अथ भगवतो रामस्य स्व्गारोहणमाह-- 

वाभीकेस्तवतसुतो द्रापितमधुरकृतेराज्ञया यज्ञवाटे 
सीतां त्वय्याप्तुकामे क्षितिमविशदसो लं च कालाथितोऽभूः । 

हेतोः सौमितिधाती स्वयमथ सरयुमग्रनिररेषभृत्येः 
साकं नाकं प्रयातो निजपदमगमो देव वेकुष्डमाघम् ॥ ९ ॥ 

वार्मीकेरिति ॥ सवयि यज्ञवाटे वस्सुतोद्रापितमधुरकृतेः वास्मीकेः 

आज्ञया सीतामाप्तुकामे असो क्षितिमविरात्। त्वयि श्रीरामे। यज्ञवाटे याग 

शाखायाम्। व्वत्युतोद्रापितमधुरंकृतेः व्वस्ुताभ्यां तव पत्राभ्यां कुशल्वाभ्या 

मुद्रापिता उचैरगापिता मधुरा मनोहरा कृतिः रामायणं येन तस्य । वाल्मीकेः 

तन्नाम्नो महामुनेः। आज्ञया नियोगेन । हेतो तृतीया । आप्तुकामे प्राप्तुमि 

च्छति सति । असौ सीता । क्षिति भूमिम्। अविदत् प्रविवेश्च। प्राथितया वसु 

न्धरया दत्तं विवरं प्राविशदिव्यथेः। ववं च कारायथितः अमू्ः। चकारः 

त्वर्थ । कालार्थितः काटेन यमेन अर्थितः स्व्गारोहणाय प्राथितः। हे देव तवं 
हेतोः सोमित्रिषाती अथ स्वयं सरयूमम्ननिरदरोषभृतयेः साकं नाकं प्रयातः 

आं निजपदं वेकुण्डमगमः । देव प्रकाडामान । त्वं श्रीरामरूपेणावतीर्णो 

मगवान् हरिः। हेतोः स्वर्गारोहणबीजस्य । कभायेति दोषः । सोपितिषाती 

रक्षणे परित्यजन् । परित्यागस्य दिंसासदशतया सौमितिधातीययुक्तम् । 
अल्तायमर्थः--रहस्संवादिनोरावये द्रष्टारं स्यक्ष्य इति धमराजस्य पुरस्तात् भ्रति 

ज्ञाय रामस्तदनन्तरं प्राप्तं रक्षणं परतिज्ञाम द्भयात्तत्याजेति । अथ अनन्तरम् । 

सरयूमम्रनिरयेषभृयेः सरय्वां तदाख्यायां नचां मभैः कतनिमज्वनैः निदरोषेः 

असिरेर्भृलेश्च । साकं सह । नकं स्वर्मम्। प्रयातः गतः । आर्च 

्हमण्डोसतेः पूर्वमपि विमानम् । निजपदम् आस्नो धाम । वैकुण्ठ 
बैकुण्टलोकम्। अगमः गतवानसि ॥ | 

ननु कथं भगवान् रामाभिधानो हरिरास्ारामः सीतावियोगेनार्ताऽमूत् , 

किमर्थ वा पापरहितां सीतामव्यजदि्याशङ्कां परिहरति-- 



२७२ नारायणीयम् [स्कन्धः-र 

सोऽयं म्यावतारस्तव खल नियते मत्येशिक्षाथेमेवं 

विश्केषातििरगस्त्यजनमपि भवेत् कामधमातिसक्त्या । 

नो चेत् स्वात्मायुमूतेः क्व लु तत्र मनसो भ्िक्रिया चक्रपाणे 

स त्वं सत्तमैकमूरते पवनपुरपते व्याधुनु व्याधितापान् ॥ १ ॥ 

सोऽयमिति ॥ सः अयं मरस्यावतारः खछं॒नियतं म्व्यरिक्षाथम् | 

तः प्रसिद्धः अयं प्रदर्ितः। तव स्वतन्त्रेच्छस्य भगवतः। मत्यवतारः 

रीरया' मनुष्यविग्रहपस्तिहः । अनेन मायापरतन्त्राणां जीवानामिवानन्यपर 

तन्वस्य भगवतो रीलाविग्रहपरिग्रहेऽपि न संसारितप्रसक्तिरिति सूचितम् | 

खल्विति व्व्थै। नियतं निधितम्। मव्येशिक्षाथ मत्यान् बोधयितुम् । 

अत्रोपपत्तिमाह--एवं कामधर्मातिसक्त्या विष्ेषातिः निराग्त्यजनमपि भवेदिति । 

, एवम् एवं सति। कामधर्मातिसक्सया कामश्च धश्च कामधर्मो तयोरतिसकषसया 

जस्याक्तक््या। विष्ेषःतिः विरहपीडा। निरागस्त्यजनं निरागसः निरपरा 

धस्य व्यजनं ॒व्यागः। कामातिसक्स्या विष्केपरातिः धप्रीतिसक्स्या निरागसः 

अपि त्याग इत्यथः अपिस्समुच्ये | यदि भगवताऽयं ` मनुप्यावतारो 

मानुषान् बोधयितुमेवाङ्गीकृतः, तहि कामातिसक्त्या विरहषीडा जायते, 

धर्मीतिसक्त्या निरागसोऽपि त्यागः कर्तव्यः स्यादिति मनुष्यान् बोधयितुमेव 

प्रिया वियोगेनार्तप्ररपादिकमपापायाः सीतायाः परित्यागश्च भगवतो रामस्योष 

पयत ॒हव्यथः। अल विपक्षे बाधकमाह --हे चक्रपाणे नो चेत् तव मन॑सः 

विक्रिया क्वनु इति। चक्रपाणे चक्रं सुदशेनम् अथवा कारुरूपं चक्र 
दुर्वारं द्वादश्चारम्' इत्यादिना वक्ष्यमाणं पाणौ करे यम्य स इति व्यधि 

करणो बहुत्रीहिः | तथाविध । स्वाधीनकालेसयथः | अनेन भगवतः संसा 

रापादने कालोऽपि न प्रभुरिति सूचितम्। नो चेत् यदि नायमवतारो 

भगवता मर्वयरिक्षर्थमङ्गीकृतः, तरहीसयर्थः । विक्रिया विकारः। क्वनु कुत्र 

वर्तते । न कुत्रापीव्यथंः। अत्र हेतुमाह ---स्वासानुभूतेः इति। स्ेस्यासा 

स्वरूपमेवानुम्तिरनुमयो यस्य । स्वप्रकाशसंविद्रुपस्येति यावत् । अथ 
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प्राथयते--हे सत्वेकमूर्ते पवनपुरपते सः वत्वं व्याधितापान् व्या 

धुनु इति। सत्ैकमूर्ते इद्धसत्वस्वरूप । पवनपुरपते गुरुवायुपुरनाथ । 
सः श्रीरामरूपः । त्वं श्रीहरिः। ग्याधितापान् रोगपीडाः। व्याधुनु 

अपाकुर् ॥ 

इति श्रीरामचरितवणनं 

प्चज्ञिशदराकस, ॥ 

षट्त्रिशदशकम् ॥ ` 

अथ भगवतो हरेरात्ेयावतारमाद-- 

त्रेः पुत्रतया पुरा त्वमनघ्मयायां हि दत्ताभिधो 
जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्थंश्चरम् कान्तया । 

ट्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै बरा- 
नष्टेश्वयेमुखान् प्रदाय ददिथ स्वेनेव चान्ते वधम् ॥ १॥ 

अत्रेरिति ॥ तं पुरा अत्रेः पुत्रतया अनसुथायां दत्तामिधः जातः 

हि। लवं श्रीवेकुण्ठः। पुरा पूर्वम्। अतेस्तन्नान्नो मुनीश्वरस्य । पुत्ततया पुत्र 
त्वेन । अनसूयायाम् अनसूयाभिधानायामलेमंपल्याम् । दत्तामिधः दत्तो मयाऽह 

मिति भगवतोक्तत्वादत्त इत्यभिधा नाम यस्य सः। जातः अवतीणैः। 

हीति प्रसिद्धौ । स्वस्थः कान्तया चरन् तं भक्ततमेन देहयमहीपाठेन दृष्टः 

तस्मै अशर्मसुखान् वरान् प्रदाय अन्ते स्वेन एव वधं च ददिथ । स्वस्थः 

निख्यमः। कान्तया प्रियंया सह । चरन् सश्चरन्। मधुमद विवशषमावं प्रद 

आलमारामश्चरनित्य्थः । अत्र हितुः-- शिष्यनिबन्धतन्द्ितमनाः इति । शिष्याणां 

येननिबर अनुवर्वनेन तन्द्रित निरुत्साहं कृतं मनो यस्य सः । रिष्यनिबन्धेन 
7 35 
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 समाषिभङ्गमयादिति मावः। लं दत्तात्रेयः । भक्ततमेन अतीवासनि भक्तेन । 

हेहयमहीपाछेन श्रीकतवीर्याजुनेन । दष्टः अवलोकितः । तस्मे देहयमहीपालाय । 

अष्टधर्थमुखान् अषटधरयपभृतीन् । वरान् अनुग्रहान् । प्रदाय दत्वा | अन्ते 

अवसानि | आसना । एवकरिणान्यस्य व्यवच्छेदः । वधं . निग्रहम् । चकारः 

समुच्चये | ददिथ दत्तवान् ॥ 

जथ भगवतः परञ्युरामावतारमाह ~ 

मत्यं क्र्तुमथाजुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानत 

्रहदवेषि तद्ाऽखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेभरम् । 
सञ्जातो जमदग्रितो भृगुङ्ले त्वे रेणुकायां हरे | 

रामो नाम तदात्मजेष्ववरज पित्रोरधाः सम्मदम् ॥२॥ 

सस्यभिति ॥ दहे हरे अथ तं भृगुकुले जमदभितः रेणुकायां रामः 

नाम तदासनजेषु अवरजः सञ्जातः पि्लोः सम्मदम् -अधाः। हरे विष्णो | 
अथ अनन्तरम्। भृगुकुले मुनीश्वरस्य भृगोकदो । जमदंभ्नितः जमदभिनाक्नो 

महामुनेः। रेणुकायां तन्नामघरेथायां जमद्नवरमपल्याम्। नमिति प्रसिद्धौ। 

तदारमजेषु तस्य जमद्नेरासनजेषु पूतेषु । अवरजः कनिष्ठः। सञ्जातः अव 

तीणंः। पिवोर्मातुः पितुश्च । सम्मदं सन्तोषम्] अधाः ध्रृतवानसि। भग 

वतो मार्गवावतारस्य प्रयोजनमाह--अ्जुनस्य वरं सत्यं कमै च, अखि 

नृपकुरं हन्तुं च इति। अजनस्य कार्तवीर्यस्य । वरम् आत्मनैवान्ते वधम् । 

अखिरं समस्तम्। नृपक्ुरं राजवंशम् । हन्तुम् उन्मूखयितुम् । चकारौ 
समुचये । राजवंशनिग्रहे देतुमाह---मूमेः भरमिति। ममे: प्रथिव्याः। भरं भाराय 

माणम् । अल हेतुः--त्रहद्वेषि इति। शह वेदराकिः, ब्रह्मणसमूह इति 
व।तत् द्वेष्टि पीडयतीति ऋद्रेषिं । अजुने प्रथिवी प्रशासति नृपा नातीव ब्रहम 

द्रोहं चक्रित्याह-- तदा तच्छक्तिमालानतमिति। तदा अजुने भूमि प्रशा 

सति। तच्छक्तिमालानतं॑तच्छक्तिमत्रेण तस्ार्जुनस्य शक्तिः पराक्रमः तन्मा 

त्रेण आनतमीषच्छमितत्रहमीपद्रवन् ॥ 
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भगवतो भार्मवस्याश्चङ्कितं पितृनियोगानुष्ठानादिकमाह-- 

लन्धाञ्नायगणश्तुर्दश्चवया गन्धवेराजे मना- 
गासक्तां किर मातरं प्रति पितुः करोधाङुलस्याज्ञया । 

ताताज्ञातिगसोधरेः सममिभां छित्वाऽथ शान्तात् पितु- 
स्तेषां जीवनयोगमापिथ वरं माताथ तेऽदाद्वरान् ॥३॥ 

लब्धाञ्नायगण इति ॥ स्न्धान्नायगणः चतुर्दशवयाः तं पितुः 
आज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः समम् इमां छता अथ शन्तात् पितुः तेषां 
जीवनयोगं वरम् आपिथ। छब्धान्नायगणः शब्दतोऽधतंश्च गृहीतसमस्तवेद 

राशिः। चतुर्दशवयाः चतुरवंश वयांसि यस्य सः। त्वं श्रीभार्गवरामः। 
पितुः तातस्य जमदग्नेः । आज्ञया नियोगेन । ताताज्ञातिगसोदरैः तातस्याज्ञं 
मातृवधनियोगमतिक्रम्य गच्छन्तीति ताताज्ञातिगाः। इदं च विदोषणं पितु 
वंधाज्ञायां हैतुतयोपात्तम्। सोदराः ग्येष्ठभ्रतरस्तैः। समं सह । इमां 
मातरम् । छित्वा खङ्गेन शीरषाण्युत्त्य | अथ अनन्तरम्। शन्तात् 

भरशान्तकोपत् । पितुः जमद्ेः। तेषां मातुर्रतिणां च। जीवनयों 
जीवनेन जीवितेन योगं सम्बन्धम्। वरमनुम्रहम्। आपिथ प्राप्तवान्। ननु 

भगवान् जमदभिः कुतो रेणुकां हन्तुं नियुक्तवानिति चेत्तत्राह ---मातरं प्रति 
करोधाकुरस्य इति । मातरं जननीं रेणुकाम् । परति उद्िश््य। क्रोधा 

कुरस्य करोधविवशस्य । कोपहेतुमाह---गन्धरवेराजे मनाक् आसक्तां किल इति। 
गन्धर्वराजे चित्ररथे । मनाक् ईषत् । आसक्तम् अनुरक्तहदयाम् । किलेति 

वार्तायाम् | नयां विहरन्तं गन्धवराजं चितरथं सकोतुकं वीक्षमाणामाकलय्य 

रेणुकां तम्मन्ननुरक्तामवगम्येदयथः। माताऽपि भगवति श्रीमागैवे परितषटाऽमू 

दित्याह--माता च ते वरान् अदात् इति। माता जननी । चकारः 

समुचये । ते तुभ्यं श्रीभार्मवाय। वरान् अनुग्रहान्। अदाद्तवती ॥ 

अथ श्रीमार्मवरामस्य तपश्चर्या भगवतो महेश्वराद्ररपपति चाह-- 
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, पित्रा मावमदे स्तवाहतवियद्धेनो निजादा्रमात् 

्रस्थागाथ भृगोगिरा हिमगिरावाराध्य गोरैपतिम् । 

छभ्ध्वा तत्परं तदुक्तदनुजच्छेदी महाख्रादिकं 

्रा्ठो मित्रमथाकृतव्रणसुनि प्राप्यागमः स्वाश्रमम् ॥ ४ ॥ 

पितरिति ॥ जथ वं भृगोः गिरा पिता मातृमुदे स्तवाहतवियद्धेनोः 

निजात् आश्रमात् प्रस्थाय दहिमगिरो गौरीपतिम् आराध्य तसरं रन्ध्वा 

तदटुक्तदनुजच्छेदी महास्तादिकं प्राप्तः । अथ अछृतत्रणमुनिं मितं प्राप्य स्वा 

श्रमम् अगमः । अथ अनन्तरम्। त्वं श्रीभागेवः । भृगोः तन्नाम्नः स्ववं 

कूटस्थस्य महामुनेः । गिरा नियोगेन । पित्रा जनकेन । मातृमुदे मातुः 

प्री । स्तवाहृतवियद्धनोः. स्तवेन . स्तोत्ेण आहता आनीता वियद्धेुः सवर्थ 

नुय॑सिमस्तस्मात् । ̀ अनेन आश्रमस्य दुस्त्यजत्वमुक्तम् । निजादासीय त् । प्रस्थाय 

गत्वा । हिमगिरौ हिमाद्रौ । गोरपि भवानीपतिः महेश्वरम् | आराध्य 

तपसा तोषयित्वा तत्परश्ुं तस्य गोरीपतेः परद्यौ कुठारम् । रन्ध्वा प्राप्य । 

तदुक्तदनुजच्छेी तदुक्तस्य तेन महेशवरेणोक्तस्य निदिष्टस्य दनुजस्य असुरस्य हन्ता 
सन्। महाप्वादिकं दिव्यास्वादिकम् । प्राप्तः रुन्धवान् । अथ अनन्तरम् । 

अङृतव्रणमुनिम् अ्ृतत्रणनामानं मुनिम् । मिल सुहृदम् । प्राप्य रन्धवा । स्वाश्रम 

स्वस्याश्रमम्। अगमः गतवानसि ॥ | 

अथ कार्तवीरमैवधस्य बीजमुपक्षिपति-- 

आसेटोपगतोऽजजनः सुरगवीसप्राप्सम्पद्रणे - 

सत्वतित्रा परिपूजितः परगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः। 
गां क्रतुं सचिवं न्ययुङ्क्त कुधिया तेनापि रन्धन्पुनि- 

प्राणक्षेपसरोषगोहतचमूचक्रेण वत्मो हतः ॥ ५ ॥ 

अवटोषगत इति ॥ अजनः त्वयित्रा परिपूजितः । अर्जुनः कात 

वीर्यः । लविता जमदम्रिना। परिपूजितः परितः पूजितः। परिवरिः सह 

पूजित इत्यर्थः । ननु कथं सुनि्महाराजं सपरिवारमातिथ्येन पूजितुं समर्थोऽमू 
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दिति चेत्त्राह--पुरगवीसम्पाप्तसम्पद्रणेरिति। सुरगवी कामधेनुस्तस्याः सका 
शात् सम्ापतरन्धेः सम्पद्रणेरुपकरणसश्चयेः। अजुनस्याश्रमप्रवेश्चकारणमाह -- 
 आखेरोपगतः इति । आखेटे मृगया तस्पसङ्गन उपगतः आश्रमं प्राप्तः । पुनः 

पुरगतः गां करतुं सचिवं न्ययुङ्क्त । पुनः अनन्तरम्। पुरगतः पुरं स्वनगरं गतः 

पराप्तः । गां कामधेनुम् । केतु मूल्यं प्रदाय स्वीकतुम् । सचिवं मन्त्रिणम् । न्ययुङ्क्त 
नियुक्तवान् । ननु कथमेतत् परमधार्मिकेणाजुनेनाचरितमिति चेततत्राह- दुर्मन्ति 

वाचा इति। दुष्टस्य मन्तिणः अमात्यस्य वाचा उपदेरोन। न तु स्व 
मेधया । विधेरन्यथा कर्वुमराकषयत्वादिति भावः । अथ मन्तिणः प्रवृत्तिमाह-- 

तेन अपि रुन्धन्मुनिप्राणक्षेपसरोषगोहतचम्च््रेण वत्सः हृतः इति । तेन 

मन्तिणा । अपिस्तर्था ` विदोषे । तमाह--रुन्धननित्यादि । रन्धन्मुनिपराणक्षेप 

सरोषगोहतचम्चक्रेण रुन्धतः गवाहरणमारन्धानस्य मुनेजंमदग्नेः प्राणक्षेषेण वधेन 

हेत॒ना सरोषया कुपितया गवा वियद्धेन्वा हतानि आस्नो देहानिस्सृतैरनीके 

विर्हिसितानि चमूचक्राणि सेनामण्डरानि यस्य तेन सता। वत्सः सुरगन्या 

वत्सः । हृतः माहिष्मतीं नीतः । ननु कथं मन्तिणो मुनिवधे मतिरुदिते 

त्याशङ्कायामाह-- कुधिया इति । कुत्सिता धीर्बुद्धि्ंस्य तेन | किमकाये कदर्याणा 

मिति भावः ॥ 

वत्साहरणमाकणंयतो भार्गवस्य प्रवृत्तिमाह-- 

द्युक्रोजी विततातवाक्यचरितक्रोधोऽथ सख्या समं 
निभ्रद्धयातमहोदरोपनिहितं चापं ङडारं चरान् । 

आरूडः सहवाहयन्तृकरथ माहिष्मतीमाविशन् 
वाभ्भिवेत्समदाद्चुषि कषितिपती सम्परास्तथाः सङ्गरम् ॥ ६ ॥ 

श॒क्रोजी वितेति ॥ तवं शुकरोजी विततातवाक्यचरितक्रोधः सख्या समं 
ध्यातमहोदरोपनिहितं चापं ॒कुडारं शरान् बिभत् सहवाहयन्तृकरभम् आरूढः 
मादिष्मतीम् आविशन् क्षितिपतो वाग्भिः वत्सम् अदाश्ुषि सङ्गरं सम्पास्तुथाः | 
तवं श्रीभागेवरामः। शुकोज्ी विंततातवाक्यचर्तिक्रोघः शुक्रेण उदानसा उल्ञी 
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वितः मृतसञ्जीविन्या विया सजीवः कृतो यस्तातः पिता जमदभिर्तरसय 

वाक्येन चरितः प्रस्फुरन् कोधः कोपो यस्य सः। अथ अनन्तरम् । सख्या 

अक्रतव्रणमुनिना। समं सह । ध्यातमहोदरोपनिहितं ध्यातेन महोद्रेण 

तन्नान्ना रिवपार्षदेन उपनिदितम् आनीतम् । चापं धनुः | कुटारम् 

धरेण दसं परशम्। शरानखाणि। बिभ्रत् दधानः । सहवाहयन्तृकरथ 

वाहा अश्वाः यन्तृकः सूतश्चेति वाहयन्तृकस्तैस्सह वतेत इति सषहवाहयन्तृकः 

स॒ चासौ रथः स्यन्दनस्तम्। -आरूढः अधिरूढः । मादिष्मतीम् अजनस्य 

पुरीम्ः। आविशन् परबिषटः.! क्षितिपतो अजुन । . वाभमिवेचनैः | अद् शुषि 

अदत्तवति सति। सङ्गर. युदधम्। सम्पस्तुथाः प्रारन्धवानसि ॥ 

अथ पूत्रनादो सत्यजुनः स्वयमेव श्रीपरशुराममापपातेव्याद--- 

पुत्राणामयुतेन सपरदशभिधाकषोहिणीभिमेहा- 
सेनानीभिरनेकमित्रनिवहेव्याजम्मितायोधनः । 

सद्यस्त्वत्ककुटारबाणप्रिदलननिर्शेषसेन्योत्करो 
भीतिग्रहुतनष््षिष्टतनयस्त्वा मापतद्धेहयः ॥ ७ ॥ 

पुत्राणामिति |] देहयः सखामापतत् । देहयः अजनः । लां श्रीपरण 

रामम्। आपतत् आपयात। अत॒ देतुमाह-- पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिः 

अक्षौहिणीभिः महासेनानीभिः अनेकमि्निवहैः व्याजुम्भितायोधनः सद्यः तत्क 
कुटारबाणविदरजनिददोषसेन्योत्करः भीतिप्रहुतनष्टिष्टतनयः इति। पुताणामास 
जानाम्। अयुतेन दश्सटखाण्ययुतमि्युच्यते, तेन । अक्षौहिणीति सेनासच्चय 

विशेषसंज्ञा। महासेनानीमिः महद्धिमेहापर क्रमेः सेनानीभिः सेनाग्रयायिभिः। 
अनेकमित्रनिवहैः अनेकैर्वहुभिमित्राणां सुहदां निवहः समूहैः । व्याजुम्मितम् 
अतिप्रवधितमायोधनं युद्धं येन सः। सयः क्षटिति खत्ककुटारबाणविदल 

निर्रोषसेन्यो तकर तत्ककुरारबाणै त्वत्रेरिते कुटारबाणे \ कुडारेण परडुना वाणे 

असश्च विदरन् नयन् निर्दोषः समस्तः सेन्योत्करः सैन्यसञ्चयो यस्य सः। 

भीतिपरदरुतनषटरिष्टतनयः भीत्या भयेन प्रवृताः पलाभिताः नष्टरिष्टाः नष्टेभ्यः 
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हतेभ्यः शिष्टाः अवशिष्टाः तनयाः पुत्रा यस्य तथाविधः सन्। इतरेषामभा 

वात् स्वयमेव कातवीर्यो भगवन्तं परशयुराममापपातेव्यर्थः ॥ 

अजनवधमाह-- 

रीटागरितनमंदा जंलवल्ङ्शगवापह- 
भ्रीमद्वहुसहसथुक्तब्रहुशसरासं निरुन्धन्नमुम् । 

चक्रे त्वस्यथ. वैष्णवेऽपि विफले बुध्वा हरिं सवां मुदा 
ध्यायन्तं शितसवदोषमवधीस्सोऽगात् परं ते पदम् ॥ ८ ॥ 

लीलावारितेति ॥ लम् अमुं निरुन्धन् मुदा त्वां ध्यायन्तमु अवधीः । 
तवं श्रीपरशुरामः। अमुम् अजनम् । ` निरुन्धन् निवारयन् । मुदा सन्तो 

षेण । ध्यायन्तं चिन्तयन्तम्। अमुमित्यत्रापि सम्बध्यते । अवधीः जगन्थ । 

भगवतो वधप्रकारमाह-- शितसवंदोषमिति । वृक्णवाहुसदसमित्यथः । भग 

वद्धयानाननिरस्तसमस्तकिंल्विषमिति च. गम्यते । अजनस्य भगवद्धयने देतु 
दशंयति-- त्वां हरिं बुध्वा इति। त्वां श्रीभागेवम्। हरिं श्रीवेकुष्ठम् | 

बुध्वा ज्ञात्ा। अल्र हेतुः--अथ त्वयि वैष्णवे चक्रे अपि विफले इति। 
अथ अनन्तरम्। त्वयि श्रीभावे। वेप्णवे विप्णुसम्बन्धिनि । ककरे सुदशंन 

नान्नि तेन प्रयुक्ते। अपिशब्देन तस्य वरायुधान्तरं न परयोक्तुमुचितमव 
शिष्टमिति दरितम् । विफले निष्फले सति । कार्तवीर्यस्य द निवारत्वमाह-- 
लीखावारितनमदाजलवललङ्कशगर्वापहश्रीमहाहुसह समुक्तबहुशसखराखमिति। रीर 

या अनायासेन वारितं बाहुसहक्तेण सेतुं निर्माय तेन ` निवारितं यत्नर्मदाया 
नर्मदाख्याया नचा जलं त॒त्र वरतः निमजनोन्मजनादि कृ्व॑तो लङ्कशस्य 

रावणस्य गवमपहन्तीति तथाविधं यत्. श्रीमत् शोभनं बाहुसहसतं बाहूनां करणां 

सहलं॑तेन मुक्तानि अस्तानि बहूनि. नानाविध रसख्राण्यायुधानि असराण 

दिव्यानीतराणि च येन॒ तम्। अर्जुनस्य सुक्तिमाह---सः परं ते पदम् 

अगादिति। सः अजुंनः। परं सर्वोक्कृष्टम्। ते तव श्री्टरेः। पदं 

श्री विकुण्ठनिलयम्। अगात् प्राप | - मुक्तोऽमूदित्यथः ॥ 
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अथ भगवतो भागेवस्यं क्षतरियवद्योन्मूखनमाह --- 

भूयोऽमर्षितहेहयात्मजगणेस्तति हते रेणुका - 
माघ्रानां हृदय निरीक्ष्य बहुशो घोरं प्रतिज्ञां पहन् । 

ध्यानानीतरथायुधस्त्वमक्ृथा विप्रदृहः क्षत्रियान् 

दिक्चक्रेषु ङठारयन् विशिखयन् निरशषत्रियां मेदिनीम् ॥ ९॥ 

भूय इति ॥ ववं ध्यानानीतरथायुधः क्षलियान् दिक्वक्रेषु कुठारयन् 

विशिखयन् मेदिनीं निशक्षत्रियाम् अङ्थाः। लं श्रीपरश्ुरामः । ध्याना 

नीतरथायुधः ध्यानेनानीतानि रथायुधानि यस्य सः। दिक्चक्रेषु दिङ्मण्ड 

ठेषु। कुठारयन् कुडारेण परशुना निघ्नन् । विशिखयन् विश्लिसेरसेश्च 

निन्नन् । मेदिनीं ` भूमिम्। निश्षत्रियां निरस्ताः क्षत्रिया यस्यास्ताम् । अकृथाः 

कृतवानसि । क्षत्तियाणां वध्यतां दरयति --- विप्दुहः इति। विप्रभ्यो ब्राह्मणे 
भ्यो दर्यन्तीति विपर्रुहः तान् । भगवतो भार्गवस्य क्षवक्षयोयमे हेतुमाह -- 

घोरां प्रतिज्ञां वहन्निति। घोरां क्षतियवंशोन्मूलनविषयत्वेनातीव मयावहाम् | 

वहन् दधानः। प्रतिज्ञाहेतुमाह-- बहुशः हृदयम् आ्नानां रेणुकां निरीक्ष्य 
इति। बहुशः विस्सघरक्ृत्वः। हृदयमुरः । आच्नानां ताडयन्तीम्। सोर 

स्ताडनं विल्पन्तीमिर्यः। रेणुकां स्वमातरम् । निरीक्ष्य दृष । रेणु 

काया उरस्ताने हेतुमाह-- मूयः अमर्षितहेहयार्मजगणैः ताते हते इति । 

भूयः अनन्तरम्। अमषितहेहयासजगणेः अमर्षितैः पितृवधमसहमानैरि 
त्यथः । देहयासमञगणेः दिहयस्याजनस्यासजानां नष्टशिष्टानां पुत्राणां गणैः 
समूहैः । ताति पितरि जमदभरो । हते विर्हिसिते सति 
वस्य तत्रासन्निधानादिव्य्थः ॥ 

€ 

भगवतो भगे 

भगवतो भा्गवरामस्य प्रशान्तिमाह-- 

तातोजीवनकृन्तृपालकड्लं तिस्सप्तकरत्वो जयन् 
सन्तप्याथ समन्तपश्चकमहार्तहदौषे पितृन् । 
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यज्ञे मामपि कारयपादिषु दिन्न् सत्वेन युद्धयद् पुनः 

कृष्णोऽयं निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् इमाररभवाच् ॥ १० ॥ 

तातोजीवनकरिति ॥ भवान् तातोजीवनङ्ृत् नृपारककुलं तिस्सप्त 
कृत्वः जयन् अथ समन्तपञ्चकमहारक्तहदोषे पितृन् सन्तप्थं यज्ञे क्ष्मामपि का 
रयपादिषु दिशन् पुनः स्वेन युद्धयन् इति कुमर: युद्धात् शमितः। भवान् 
परशुरामः । तातोज्नीवनङ्ृत्। तातस्य हेह यासमनेहं तस्य पितुः उज्जीवनं प्रद्युजी 

वनं करोतीति तथोक्तः । पितुः शिरः कायेन सन्धाय मसैर्जीवयत्निव्य्थः | 

नृपारुककुठं राजवंश्चम् । विस्सप्कृतवः एकर्विंशचतिवारम् | जयन् उनमूखयन् ] 

अथ अनन्तरम् | समन्तपञ्चकमहारक्तहदोवे समन्तपञ्चक्राख्ये महति रक्त 

हदौषे रुषिरहदप्रवाहे ! सन्तप्यं॑तर्पयित्वा | यक्ञे अध्वरे शक्मा मूमिम्। 
अपिद्यब्देनान्येषां समस्तानामपि संग्रहः| कारयपादिषु. काड्यपप्रमृतिषु । 

दिशन् अप॑यन् । पुनः अनन्तरम्। साल्वेन तन्ना्ना नृपेण । इति अनेन, 

प्रकरेण कथयित्वा । कुमरिः सनकादिमिः। शमितः प्रशमित: । . कथन ` 
प्रकारमाह--अमुं कृष्णः निह निप्यति ईइति। अमुं साल्वम्। कृष्णः यदं 

कुठेऽवतीर्णो भगवान् हरिः । निहनिष्यति हनिष्यति ॥ 

अथ भगवतो भागेवरामस्य केरलोद्धारमाह-- 

न्यस्यासत्राणि महेन्द्रभूभृति तपस्तन्वन् पुनमेज्ञितां 
गोकणाथरधि सागरेण धरणीं दष्ऽथितस्तापसेः ।- 

भ्यतिष््रासशेतानलास््रचकरितं सिन्धु सुवक्षेपणा- 
दृत्ारयादुधरतकेरलो भुपते वालेक्च संरक्ष माम् ॥ ११॥ 

त्यस्येति ॥ हे भृगुपते वातेश अस्ताणि न्यस्य महेन्द्रभूभति तपः 

तन्वन् पुनः उदूधृतकेश्छः वं मां संरक्ष। भृगुपते भागव। व।तेश श्रीगुरु 
पवनपुरनाथ । अच्राणि आयुधानि । न्यस्य विन्यस्य । सन्यस्तशसस्सनि 

ल्भ: | महैन््रमूमृति महेन्द्रपवते। तपः तन्वन् । तपश्चरन् । पुनः अनं 

न्तरम्। उदृधतकेरलः उक्कषषकेररमूपरदेशः । माभनन्यशरणम् । संरक्ष 
7 36 
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पाहि। भगवतः केररोद्धाखकारमाद-- सिन्धु सुक्षेपणात् उत्साय + 1 

सिन्धु समुद्रम् । सुवक्षेपणात् सुवस्य क्षेपणात् प्क्षेपात् । येन हव्यं धता य 

लाप प्रक्षिपति, तत् सुवमिलुच्यते । उस्सायं दरीकृत्य । ननु कथं व 

भगवतो बदोवदोऽम्दिति चेतलाह--ध्यातेप्वासधृतानरस्त्रचकिंतमिति । ्, 

ध्यानिनानीते श्वासे शरासने धृतेन संहितेन अनससतेण आ्नेयास्त्ेण ध 

भीतम् । भगवतः केरणोद्धारे हेतुमाह-- तापसः अथितः इति। ता 

भिः । अथतः प्राथितः। नामाह गोकर्णावपि धरणीं सागरेण मजि 

तां दृष्ट इति। गोकर्णीवधि गोकरणास्यमहाक्षेवपयन्तम | धरणीं भूमिम् 

सागरेण समुद्रेण। मजितां एविताम्। दृष्ट विरोक्य | 

इति दत्तात्रेयपरञ्यरामयोरवतारवणनं परञ्जुरामचरितवर्णनं ख 

षटभिशद्शाकम् सेकम् ॥ 

ईति श्रीनारायणीयस्तोश्रव्या ख्यायां बालबोधिन्याम् 

नवमस्कन्धपरिच्छेद; ॥ 
णि ्मम 

आदितः शेकषंख्या ३५७५५ 
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सप्रतिश्चदश्षकम् ॥ 

श्रीङ्कप्णचरणद्रन््रमरुणाम्भो जसुन्दरम् | 

मञ्जुमज्जीरवाचाकं मम स्फुरतु मानसे 

क्रमेण प्रधुठे रम्ये वतुले नरकद्िषः | 
नात्यायते शुम जङ्क स्फुरतां हृदये मम 

स्वभक्तजनसर्वाथसमुद्वद्रन्द्रसननिमम् । 
जानुद्नद्रं मुकन्दस्य मम स्फुरतु मानसे 

उरू चारू मुरारतिः करीन्द्रकरसननिभो । 
पीतचेलप्रतिच्छन्नो स्फुरेतां हृदये मम 

अन्तर्विलीनलरोक्यसञ्चयोपि परं कशः। 
मध्यः श्रीवादुदेवस्य मम स्फुरतु मानसे 

विरिश्चावासराजीवजन्ममूर्मधु विद्विषः । 

यमुनावतेमङ्काश्लो नाभिः स्फुरतुमे हृदि 

गो पिकास्तनविन्यस्तपत्ररेखाज्गितं हरेः । 

वक्षः श्रीवत्सहारये्दप्मं स्फुरतु मेहदि 

श्रीमद्रस्यकेयूरमुद्विकाङ्गदभूषितो । 
करौ मुररिपोशवारू स्फुरेतां हृदये मम 

नवाकंसदशश्रीमत्कोम्तुभयुतिमण्डितः। 
कण्टः कंसद्विषो नित्यंमम स्फुरतु मानसे 

गो पिकापीतपीयूषः पक्व विम्बसमयुतिः। 
अधरः करुणामूर्तेः सदा स्फुरतु मे हदि 

मनोहरतराकारा मदिकामुकुरोपमाः | 
दश्चना दानवारातेः स्फुरन्तु हृदये मम 

॥ १॥ 

॥ २ ॥ 

॥ २॥ 

॥ ४ ॥ 

॥ «५4 ॥ 

॥ & ॥ 

॥ अ ॥ 

॥ ८ ॥ 

॥ ९ ॥ 

॥ ९० ॥ 

॥ ११ ॥ 
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दारदूर्णनिर्ाकान्तकोमुदीविशदप्रमम् । 
मन्दस्मितं मुकुन्दस्य मम स्फुरतु - मानसे ॥ १२॥ 

हरेः श्वासानिंलमोदभरमद्मृङ्गसमाक्रुख । 

तिखपुप्पसमाकारा नासा स्फुरतु मे हदि ॥ १३॥ 

दाक्रारमनिर्मितश्रीमदषणोदरसप्रभो । 
कपोलौ वासुदेवस्य स्फुरतां हृदये मम ॥ १४ || 

विरुसन्मकराकारमणिकुण्डलमण्डितो । 
कर्णो कमरनेतस्य स्फुरेतां हृदये मम ॥ १५ ॥ 

शोणाग्बुजदलाकरि करुणामृतवषिणी । 

नयने नरकारतेः स्फुरेतां हृदये मम ॥ १६ ॥ 

रसत्पसूननाराचशरासनसमचुती । 

भ्रवौ सुबननाथस्य स्फुरेतां हृदये मम ॥ १७ ॥ 

धतोध्वंपुण्डश्ोभाद्यं पञ्चमीचन्द्रसननिमम् | 
्लारफलकं शौरेः मदा स्फुरत मेः हृदरं ` -॥ १८ ॥ 
कुरिखाग्रा धना नील विमलः पिज्छभूषिताः 
केशाः कमटनेलम्य स्फुरन्तु हृदये मम ॥ १९ । 

साचीकृतमुखन्यम्तवेणुनाटं मधुद्विषः | 

त्यव्यस्तपादपाथोजं स्थितं स्फुरतु मे हदि ॥ २० ॥ 

नीलजीमू्तसङ्काशः पूरयन् बेणुनालिकाम् | 
मनाहरतराकारो हरिः स्फुरतु मे हृदि ॥ २१॥ 

अथ भगवता हरेः श्रकृप्णावतारचरतरं वणंचितुमुपक्रममाणः प्रथममवं 
तारबीज प्रम्तौति-- 

मान्दरानन्दतनो हरे ननु पुरा दैवासुरे "सङ्गर 
त्वन्छरत्ता अपि कमटेषवकशषतो ये ते न याता गतिम् | 



द्शक्षम्-२७] कृष्णावताश्धसङ्गवर्णनम् । २८५ 

तेषां भूतरजन्मनां दितियुवां मारेण दृरार्दिता 
भूमिः प्राप विरिश्वमाधितपदं देवैः पुरेवागतेः ॥ १॥ 

सान्द्रानन्दतनो इति ॥ ननु सान्द्रानन्दतनो हरे भूमिः विरि 

प्राप | नन्विस्यामन्तणे । सान्द्रः स्क्वन्दनाश्चुपाध्यनवच्छित्नः आनन्दस्तनुः 
स्वषूपं यस्य तादृश्च । अलरत्यानन्दपदं सतशितश्चोपरष्णम् । स्तोत्रस्यास्य 

समस्तस्य च मङ्गलतेऽप्यादो ब्रह्मोधकस्य 'सान्द्ानन्दावबोधासकम् › इत्यस्य, 
अत्रापि 'सन्द्रानन्दतनोः इत्यस्य, अन्ते "परमानन्दसन्दोहरक्ष्मीम्' हत्यस्य 

प्युक्तववादा दिमध्यावसानेषु प्रकृष्टं मङ्गं कतवनत्र कवि रित्यनुसन्धेयम्। हरे 

विष्णो । भूमिः प्रथिवी। गौर्भूतेति भावः| उक्तञ्च श्रीमद्धागवते--"गो्भू 
त्वाऽश्रससी खिन्नाः इति । विरिश्चं ब्रह्मणम् | प्राप शरणं ययो | अत 

देतुमाह---दितिभुवां भारेण दूरादिता इति। दितिसुवामसुराणाम् । भारेण 
योदुमरक्येन भरेण । दूरादिता दूरमस्यथेमदिता पीडिता सती। नन्वसुर 

खोकवतिनां तेषां मारः कथं प्रथिव्याः सममूदिव्याराङ्गायामाह--मूतरजन्मना 

मिति । ` भूतले प्रथिव्यां जन्म कंसादिरूपेण जननं येषां तेषाम्। ननु 

के ते असुरा इति चेत्तत्राह - पुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वृत्ताः अपि येते 

गतिं न याताः, तेषामिति। पुरा पूरवम्। दैवाघुरे देवासुरसम्बन्धिनि । 
सङ्गरे युद्धे। त्वल्ृताः त्वया श्रीहरिणा त्ताः हताः । अपिविरोषे । 
भगवता हतानां सयोमुक्तदृष्टतवादत्र विरोधः । ये कालनेमिप्रमृतयः। ते 
जसुराः। गति मोक्षम् याताः गताः ननु भगवता हताः कृतो नं 

सथोमुक्ता बभूवुरिति चेत्तताह--कर्मरोषवशतः इति । मनुष्यत्वापादक्षपुण्य 

पापरोषपरतन्ततयेस्यथः । “नायुक्तं क्षीयते कर्म कल्पको टिरेतैरपि' इति न्याया 

दिति भावः। एथिग्या आगमनात् पूवमेव देवा ब्रह्माणं शरणं जग्मुरित्याह-- 

पुरा एव आगतैः देवैः जश्रितपदमिति । पुरा एव प्रथिभ्यागमनात् पूवमेव । 
आगतैः प्रतिः। देषैरमरैः। आधितपदम्। आश्रित पदं चरणकमरं 

यस्य तम् ॥ 
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भगवान् बिरिचः शरणार्थमागतां भूमिं विरोक्य भगवन्तं श्रीह रिमेव 

चिन्तयामासे्याद--- 

हा हा दुजनभूरिमारमथितां पथोनिधो पातुका- 
मेतां पालय हन्त मे त्रिशतं सम्एच्छ देवानिमन् । 

इत्या दिप्रचु्रसापविवलामारोक्य धाता मीं 

देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यो भवन्तं हरे ॥२॥ 

हा हेति ॥ हे हरे धाता भवन्तं द्यो} हरे विष्णो । धाता त्रम । 

भवन्तं श्रीहरिमिव। दध्यो मनसा चिन्तयामास । अते हेतु दशयति -- 

ह्यादिप्रचुरप्ररापविवश्चं महीमासोक्य परितः देवानां वदनानि वीक्ष्य इति । 

इस्यदिपरचुरभलापविवशाम् इत्यादिभिः एवं प्रकरः प्रजः प्रमूतेः प्रप 

परिदि वितेविवशामस्वस्थाम् । महीं भूमिम्! जारोक्य निरीक्ष्य । परितः सम 

न्ततः। वतमानानामिति रोषः। देवानममर्सयानाम्। वदनानि सत्यमनयोक्तमिति 

वचनगमाणि मुखानि वीक्ष्य दृष्ट । भूम्याः प्ररपप्रकारमाह-- हा हा पथो 
निधो पतुकामेतां पार्य इति । हा हेति खेदातिश्चये। सरिलनिमज्ञनस्या 

सन्नखमत्र हेतुरिति द्रष्व्यम्। पाथोनिषो आवरणोदके । पतु स् आसन्ननिम 
जनाम्। अनेन पालने मा मूत् कारविरुम्ब इति चोरयते ] एतां माम्। अत्र 
मामिय्यस्य स्थने एतापिव्युक्या जासनि निराशा ध्वन्यते । पाठय रक्ष । 

मष्यास्समुद्रमजने हेतुमाह --दुननमूरिमारमथितामिति ! दुनाः दुष्टाः 

कंसादयः त एव भूरिभार बहवो मारास्त्मभरितःमक्रन्ताम् । भाराक्रन्ततया 

आलानं विस्मय विधातुर्पेक्षामाशङ्कमाना पुनरप्याह-- हन्त लवं॑मे विवशताम् 

हमान. देवान् सम्छच्छ इति। हन्तेस्यपि सेदातिशमे । मे मम । विवशतां 
वैवदयम् । इमान्. अत्र समीपे वसेमनन् । देवान् अपरान् । सम्पच्छ 
सम्यक् प्रच्छ । ते भम वैवं दुष्ट जानन्तीति भाव; ॥ 

पृथिव्या ववद्य दृष बह्योवाचेत्याह्_ 
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ऊचे चाम्बुजभूरभूनयि सुराः सत्य धरया वचो 
नन्वस्या भवतां च रक्षणव्रिधो दक्षो हि रक्ष्मीपतिः । 

सर्वे शष्॑पुरस्सरा वयमितो गत्वा परयोपारिधि 
नत्वा तं स्तुमहे जभादिति ययुः साकं तप्राकेतनम् ॥ ३ ॥ 

ऊचे येति ॥ अम्बुजमूः अमून् उचे च | अम्बुजभूवह्। । अमून् 
सुरान् । अचे अवदत् । भगवद्धथानवचनयोस्समचयार्थकेन चरान्देन वच 

नस्य कालविङम्बाभावो द्योत्यते । वचनपरकारमाह-अयि पुराः धरित्या 

वचः सत्यमिति । अयीति सम्बोधने । सुरः देवाः । धल््याः भूमेः। ` वचः 

वचनम् । सत्यं तथ्यम् । मया दिम्येन चश्चुषा ज्ञातमिति भावः। अन्न यत् 

कर्तव्यम्, तदाह--शर्वपुरःसरा; सर्वे वयम् इतः पयोषारिधिं गत्वा तं नत्वा 
स्तुमहे इति । शर्वपुरस्सराः श्रीगिरीश््रभृतयः। सर्वे अखिलाः । जवात् 

ज्ञटेति। इतः अस्मात् प्रदेशत्। निष्कभ्येपि शेषः। पयोवाररिथिं क्षीरा 

णैवम् । गत्वा प्राप्य ¡ तं जगतामेकं शरण्य श्रीवासुदेवम् । नत्वा प्रणम्य | 

स्तुमहे स्तोतरर्यावद।राधयामः। ननु कुतो भवान् स्वयमिमां महीमस्मांश्च न 
रक्षतीतव्याशङ्कःयामह---जस्याः भवतां चं रक्षणविधो लक्ष्मीपतिः ननु दक्षः 

हि इति। अस्याः भूमेः । मवतां देवःनाम् । चकरस्समुचये। रक्षविधो 

रक्षणस्य पालनस्य विधौ विधने । रक्ष्मीपतिः रमवहमः। नन्वित्यवधारणे। 

नान्य: कोपयथ; । दक्षः शक्तः । हीति प्रसिद्धौ । न मया शक्वमस्या 
युष्माकतपि रक्षणमिति मावः । अप्र ते मित्वा मगवन्निकेतनं परति जम्मु 

रितयाह- इति साकं तव॒ अ।केतनं ययुरेति। इति इयुक्तवा । इतीत्य 

नन्तरं त इति रोषः। ते ब्रह्मादयः । साकं समम् । ते सर्वे मिर्वितर्थः । 

तवे श्रीवायुदेवस्य । आकेतनं क्षीरान्धिम्। ययुः जग्मुः ॥ 

भगवान् हरिः शरणागतांस्तान् सुरानन्व्रहीदित्याह--- 

ते अरग्धानिलश्ालिदुग्धजरधेस्तीरं गताः सङ्गता 

यावखत्पदचिन्तनेकमनसरतावत् स॒ पाथोजभूः । 
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त्वद्वाचं हृदये निशम्य सक्रलानानन्द यन्नूचिषा- 
नाख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदाकण्यताम् ॥ ४॥ 

त इति॥ तावत् सः पाथोजमूः लवद्वाचं हदये निशम्य सकरान् 
आनन्दयन् ऊचिवान् । तावत् तदा । सः य॑ सुरादशरणं जग्मुस्स इत्यर्थः । 

एतेन ब्रह्मण एव मगवद्वाक्यश्रवणौ चित्यमिति ध्वन्यते । पाथोजमूः ब्रह्मा | 
लद्वाचै तव शोषशायिनो वाचम्। हदये चेतसि। समाधावितित यावत् । 
निशम्य श्रत्वा। समाधौ गगने ` समीरितं भगवतो हरेवाक्यमाकष्यतयर्थ; । 
यदुक्तं श्रीमद्धागवते--“गिरं समाथो गगने समीरितां निराम्य वेधाः इति, 
सकलान् सर्वान् सुरगणान्। आनन्दयन् प्रमोदभरतुन्दिलान्तःकरणान् विर 
चयन् । ऊचिवान् उक्तवान् । तावत्दा्थं दरंयति--ते मुग्ानिलशाि 
दुग्धजस्धेः तीरं गताः सङ्गताः यावत् त्वसदचिन्तनैकमनसः इति । ते त्रा 
द्यः खुराः। सुग्धानिरराख्दिजर्येः मुः शेत्यमान्यसौरभ्यर्मनोहर 
योऽनिरुप्तेन शारूते शोमत इति युग्वानिर्शारी, स॒ चासौ दुषजरपिः 
क्षीराणवस्तस्य। तीरं॑वेरम् । गताः पराप्ताः सङ्गताः सम्मिरितिाः । 
यावत् यदा। तवस्दचिन्तनेकमनसः तव पदयोश्चरणकपल्योश्चिन्तने एवै 
कस्मिन् मनो येषां ते। अथवा चत्यदविन्तने एकं मनो येषां ते। भग 
व्यद चिन्तनेतरव्यावृतमनस इस्यथः । ह्ण उक्तिपरकारमाह- अहं परमासना 
स्वयम् आख्यातः, तत् वाक्यमाकण्वतामिति। परमात्मना परन्रह्मस्वहूपेण 
इरिणा । स्वयमासमनेव । आस्यतः उक्तः । तत् परमासमनोक्तम् । वाक 
बचनम् । जआकरण्यतां श्रयताम् । युष्माभिरिति शेषः ॥ 

मगवतो हरेरुक्तिपरकारमाह-- 

जाने दीनदश्चामहं दिविषदां भूमेश्च भीरमैपै- 
स्ततकषेपाय भवामि यादवङ्गरे सोऽहं समग्रारमना | 

देवा इष्णिकुरे भवन्तु करया देवाङ्गनाश्वावनौ 
मत्पेवाथेमिति त्वदीयवचनं पायोजभूरुचितान् ॥ ५॥ 
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जान इति ॥ पाथोजमूः इति तवदीयवचनम् ऊचिवान् । पाथो 

जमः ब्रह्मा । इति एवंप्रकारम् ।- त्वदीयवचनं त्वदीयं भवत्सम्बन्धि वचनं 

वाक्यम् । ऊचिवान् उक्तवान्। इतिशब्दाथे प्रकारमाह-अहं भीमः 

नृपैः दिविषदां भूमेः च दीनदशां जने, सः अहं तर्क्षेपाय यादवङुके 

समग्रासना भवामि, देवाः देवाङ्गनाः .च मत्सेवाथं कल्यां अवनौ वृष्णिकुले 
मवन्तु इति। भीमैः भयानके: । नृपैः कंसजरासन्धप्रभृतिभी राजभिः। 

दिविषदां देवानाम् । भूमेः प्रथिव्याः। चकारस्समुचये। दीनदञ्चां परा 

धीनदृत्तिताम्। जने अवगच्छामि । सः दुष्टनिग्रहरिष्टपरिपारनैकनिरतः । 
तक्षेपाय तेषां कंसादीनां क्षेपाय वधाय । यादवकुले यादवानां कुठे व॑रो । 

 समग्रातमना समग्रेण पसपर्णेनात्मना स्वरूपेण । नववंरोन । भवामि जनि 
ष्यामिं। वर्तमानसामीप्ये वर्तमानेन खटा भगवदवतारस्य कारविरम्बाभावो 

योत्यते। देवाः घुराः। देवाङ्गना देवज्जियः। चकारः समुच्चये । मत्से 

वाथ बहुधा मत्परिचर्य कर्तुम् । कठ्या अंरोन । अवनौ भूमौ । वृष्णि 

कुले यदुवंरो । भवन्तु जायेरन् ॥ 

एवं प्रस्तुतमवतारबीजमुपसंह रन् भगवद्वतारस्य पूर्वर ङ्भूतं देवकीवसु 
देवयोर्विवादादिकं परस्तौति- 

रत्वा क्ण॑रसायनं त वचः स्वेषु निर्वापित- 
-वान्तेष्वीश्च गतेषु तावककृपापीयुषतप्रात्मषु । 

विख्याते मधुरापुरे शिर भ्रस्ाभिध्यपुण्योसरे 

धन्यां देवकनन्दनायुदवहद्राजा स श्रात्मजः ॥६॥ 

्रत्वेति | हे ईश सर्वेषु निर्वापितस्वान्तेषु गतेषु सः धरात्मजः 
राजा विख्याते मधुरापुरे देवकनन्दनामु्वहत् किलं । ईश जगद्रक्षक । 

सर्वेषु अखिलेषु सुरगणेषु। नि्वापितस्वान्तेषु निर्वापितं भरशमितशोकं स्वान्तं 

मनो वेस्तेषु । अन्न निर्वा पितत्वस्य ज्यरूदिन्धनादिगतस्य मनस्युषचरितत्वाच्छो 

क्य ज्वरनसाम्यं स्वान्तस्येन्धनादिसाम्यं तेन. शोकस्य दुःसदस्वे च म्वञ्यते | 
६ 3१ 
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गतेषु स्वश्वाधिष्ठानं प्राप्तेषु सस्यु। सः प्रसिद्धगुणः। अनेन भगवदुखादन 

योग्यताऽध्य ध्वन्यते। शूरासजः शरस्य शरसेननाभ्नो नृपस्य आसजः पुलः। 

विख्याते प्रसिद्धे। मधुरापुरे मधुराख्यायां पुरि! देवकनन्दनां देवकेशवर 

दुदितरं देवकीं नाम कन्यकाम् । उदवहत् परिणीतवान् । किलेति वातां 
याम्। देवक्या ` भगवज्नननयोग्यतामाह- धन्यामिति। धन्यां सुकृतिनीम् । 

तस्यां भगवज्ञननस्य दृष्टतया तथात्वेनानुमिवामित्यथः। देवानां हदयनिवा 
पणे हेतुमांह--तव वचः श्रुता इति । तव श्रीवेकुण्ठस्य । वचः वचनम् । 

भ्रुवा आकण्ये । भगवद्रक्यस्य माधुर्यीतिशयमाह--कर्णैरसायनमिति । कर्णयोः 

श्रवणयोः रसायनं रसायनास्यं . भेषरज्यमिव सकरतापहरम् ! अथवा रस्या 
नन्दस्यायनं वतमं । कारणमिति यावत् । देवानां शोकशान्तिममिधायानन्दावापि 
मप्याह--तावकङ्ृपपीयूषतृप्ठासयु इति । तावककूपा भगवत्कारुण्यमेव पीयूष 
ममृतं तेन तृप्तः आला मनो येषां तेषु। अत करपायाः पीयूषरत्वेन खूप 
णा्ययेच्छमापीते पीयूषे तृप्त्या यादृकः आनन्दो मनसि जायते, तादश 
आनन्दो भगवक्छपया रसराणां जात॒ इति चोत्यते | मधुरापुरस्य प्रसिद्धि 
हेतुमाह-भवत्सान्निष्यपुण्योत्तरे इति। भवतो भगवतो हरेः सान्निष्येन 

सञिधानेन यत् पण्यम्, अस्मिन् श्रीगुरुपवनपुर् इव जनानां निग्रेयसकःं 
सुक्तम् , तेनोत्तरे उच्कृषटे । उक्तञ्च श्रीमद्धागवते-- मधुरा भगवान् यतर नित्य 

सन्निहितो हरि इति ॥ 

कसो देवकीं हन्तु प्रचक्रम. दृव्याह- 

उदवाहावषितो तदीयसहजः; कंसोऽ ̀  सम्मानय- 
खता शछततया गतः पथि पथे व्योमोत्थय त्वद्धिसय 

अस्यास्त्वा रतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेसिः 

सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीपघाद् ॥ ७.॥ 

उद्वाहावमिताविति ॥ अथ इउद्राहावसितौ तदीयसहजः कंसः रघ 
सूततया गतः पथि व्योमीस्थया द्वि इति ईरितः । अथ अनन्तरम् 
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उद्वाहयवसितौ उद्वाहस्य विवाहमङ्गर्िधानस्य अवसितौ अवस्ाने। तदीय 
सहजः देवक्याः भाता कंसः तन्नामा नृपरूपं प्राप्तः काठनेमिर्नामा अघुरः। 
रथे . स्यन्दने । सूततया सेहाहिवकीवलुदेवयोः सूतङ्ृत्यमङ्गीकेत्य प्रमरही 
सन्नित्यथः। गतः अनुयातः । परथि मार्गे । न्योमोत्थया व्योः आकाशात् 
उत्थितया । लद्विरा तव गिरा ॥ वचनेन । यद्यपि षयि प्रपरहिणं कंसमाभा 
प्याहारारीरवाक्' इययुक्तं ्रीमद्धागवते, न तु मगवतोक्तमिति, तथापि दैव 
मप्यनृतं वक्तिः इदयुत्तरत्र कंसवचनस्य दर्शनात् भगवतेवोक्त मित्यवगम्यते । 
रति अनेन प्रकारेण । ईरितः उक्तः । उक्तिपरकारमाह- अस्याः अष्टाम 
सुतः तवां हन्ता हन्त इति। अस्याः यां वहसे अस्या देवक्याः । अष्टम 
सुतः अष्टमः सुतः पतः। हन्तां हनिप्यति। हन्त अहो ते मौवय 
मितिं भावः| अनेन ग्यां वहसेऽबुध । इति श्रीमद्धागवतोक्तस्यार्थः क्रोडीकृत 

देवकी इति द्र्टग्यम् । हन्तेत्यस्येरित इत्यनन्तरं योजने हन्तेति खेदे । 
वसुदेवयोर्दस्सद पुल कबन्धनस्थित्यादिदेदुतयाऽप्य भगवद्वाक्यस्य किमिति 
स्वभक्तेष्वप्येवमाचरितं भगवतेति कवेः खेदः । कंसस्य॒हन्तम्यतामाह-- 

अतिदुष्टिति। अतिशयेन दुशं पपकरपाणम्। अतो हन्तव्यमिति भावः| 

कंसस्य सूतङ्ृतयाङ्गीकारे दितुभाह-- एतो सम्मानयननिति । एतौ देवकीक्सु 

देवौ । सम्भानयन् सम्यङ्मानयन्, सम्भावयन् । अशरीरिणी गिरमाकर्णयतः 

कंसस्य पवरत्िमाह- सः तु सन्तासात् अन्तिकृगतां तन्वी हन्तुं कृपाणी 

मधादिति। सः कंसः। तुर्विरोषे। तमाह--अन्तिकगतामित्यादि । सन्त्रासति 

भयेन । अन्तिकगतां समीपवतिनीम् । तन्वीं देवकीम् । हन्तुं शिरः छेत्तुम् | 

पाणी खङ्गम् । अधात् धरत्वान् ॥ 

वसुदेवगिरा कंसः स्वसुवंधानिवहृत इत्वाह ̀  

गृहा नधिुरेषु तां खलमतिः शरेषिरं सान्त्वने- 

नो युवन् पुनरत्मजापणगिर प्रीतोऽथ यातो शृहान् । 

आं तत्सहजं तथाऽपिंतभपि रनेहेन नाहनसी . 

दुष्टानामपि देव प्टकरणा चश हि धीरेकदा ॥ ८ ॥ 
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गृह्णानि इति ॥ ख्लमतिः तां चिकुरेषु गृहानः शौरेः चिरं 
पन्लिनैः नो शश्नन्। लटमतिः पापनिश्चयः । अनेन स्वुश्िकुरमहणा 
दावस्य स्जजामावो ध्वन्यते । कंस इति पूरैस्मात् पथादतानुवतेते । तां 
देवकीम्। चिकुरेषु केरोषु । गृहानः गृहन । शोरेवसुदेवस्य । चिरे चिराय। 
सान्तनैः सान्लवचनैः। नो मुश्नन् न त्यजन् । आसीदिति रोषः। अथ मुक्त 
वानित्याह-- पुनः त्मजापंणगिरा प्रीतः गृहान् यातः इति । पुनः अन् 
न्तरम् । आत्मजार्पणगिरा अस्याः सर्वानप्यारमजांस्त््यपपिप्यामीति शौरेच 
नेन । प्रीतः सन्तुष्टः । गृहान् आसनः सतम । शृहाः धुसि च मूम्न्येवः 
इस्यमरसिंहवचनाहृदुवचनम् । यातः देवकीं युक्त्वा गतः। वसुदेवस्य 
सत्यपरिपालनमाह--असौ आ्चं॑व्वस्सहजे तथा अर्पितमपि सेहेन न 
-अहननिति। असौ कंसः । आयं प्रथमम् । त्वत्सहजं तव श्रीकृष्णस्य सहजम् | 
तथा उक्तानतिक्रमेण । अपितं बसुदेवेन सत्यमङ्गमयादत्तम् । 4 दुःसह 
न साधूनां विदुषां किमपेक्षितम् । किमकाय. कदर्याणां दुप्त्यजं छ धृता 
त्मनाम् ॥ इति न्यायादिति भावः। अपिविरोधे। सेहेन भा गिनेयरेम्णा 
न अहन् न जघान। ननु दुष्टाऽ्यं कंसः कतो न तं दिसितवानिति 
चेततराह--दे देव दुष्टानामपि पुष्करणा धीः एकद। दृष्टा हि इति। देव 
 अरकारमान। दुष्टानां पापकमंणाम्। अपिरपापानां समुचये । अपापान। 
मिवेत्ययेः। पुष्करणा पृष्टा शद्धा दरुणा दया यस्याः सा । षीति, | 
एकदा एकवारम् । न तु सवेदा । दृष्टा प्रक्षीकृता । हीति परसिद्ध ॥ 

अथ कंसो यदूनां कदनं चक्र इत्याद-- 

तावस्वन्मनसैव नारदयुनिः प्रोचे स भोजेश्वर 
युयं नन्वसुरा; सुराश्च यदवो जानासि किम प्रभो । 

मायावी स हरिमेबद्धकृते माबी सुरधाथेना- 
दित्याकण्यं यदूनदृभृनदसो शौरे घयुनहत् ॥ ९॥ 



दशकम् -३७] रुष्णावतारथसङ्गवणभम् । २९३ 

ताप्रदिति ॥ असो यदून् अदघुनत् शौरेः सून् अहन् च । असौ 
कंसः यदून् यादवान् । अदूधुनत् स्थानाच्च्यावयामास । शौरेः श्रीवसुदेवस्य । 
सूनून् पुत्रान्। अहन् जघान । चकारः समुचये। किमकायै कदर्याणा 
मिति भावः। अत्र हेतुः--ईइति आकण्यं इति | इति एवंविधां गिरम् 

आकण्य श्रत्वा । ननु कस्येयं कीदशी च गीरिति चेत्तल्ाह--तावदित्पा 
दिना। तावत् सः नारदमुनिः मोजेश्वरं प्रौचे। तावत् तस्मिन्नवसरे । 

सः भवच्चरणकमलयोर्दासमात्मानं मन्यमानः । उक्तश्चेतत्-- “श्रीनारदश्च भगवन् 

भवदङ्प्रिदासः' ईइति। नारदमुनिः महामुनिः श्रीनारदः । भोजेध्रं कंसम् | 

प्रोचे कथयामास । कथनप्रकारमाह -- ननु प्रमो यूयम् असुराः यदवः च. सुराः 

किंन जानासि। मायावी सः हरिः सुरपाथनात् मवद्रधकरृते भावी इति । 

नन्वित्यामन्तणे। यूय कंप प्रभृतयः। असुराः दैवासुरे सङ्ग्रामे हरिणा 

देवेश्च हता दरैतेयाः। यदवः यादवाः । चकारस्तव्थे। सुराः देवांशसम्भवाः । 
किमिति प्रभे । जानासि अवगच्छसि । भवद्धिरवगन्तव्यमेतदिति मावः | 

मायावी कपरश्ारी । सः क्षीराम्बुधिनिर्मथने न युष्माभिः प्राप्तममृतकर्शे कपट 
कामिनीरूपधारी भवत्सकाशादपहव्य देवेभ्यो दत्तवानिव्य्धः । हरिविष्णुः | 

सुरमाथेनात् देवप्राथनया । भवद्भधङ्कते मवन्तं हन्तुम् । भावी अवतरिष्यति । 

अतो यथाशक्ति प्रतीकारश्चिन्तनीयो भवद्भिरिति भावः| ननु कथे भगवान् 

श्रीनारदः साघुजनविगहितं नरकद्भारं पेशूल्यमाचरितवानिति चेत्तत्राह--त्व 

न्मनसा एव इति । तव श्रीहरेमनसा प्रेरणया । न स्वामिप्रायेणैतदाचरित 
वानितयेवकाराथंः । सः नःरदमुनिस्छन्मनसैवेद्युक्त्या मगवद्सस्य सतोऽनु 
चितस्यापि भगवन्नियो गस्यानुष्ठःनं युक्तमेवेति दरितम् | 

अथ भगवतो बलमद्रावतारं देवकी गभप्रवेशश्चाह-- 

परति सप्तमगर्भतामदहिपतो सत्मेरणान्मायया 
नीते माध रोहिणीं त्वमपि भोः सचिस्सुखेकात्मकः | 

देवक्या जटरं पिवेरिथ बिभो संस्तूयमानः सरैः 

स त्वं ङृष्ण त्रिधूय रोगपरटीं भक्ति परां देहिमे ॥१०॥ 
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भगवलादुरमाबकारुं दर्शयति-प्रयोदतोयेः आशासु शीतरुतराघ सजनेषु च 
आाक्चासिताप्िविवरोषु मध्यमायां निरि नैशाकरोदयविधौ. इति | पयोद 

तोयेः मेषाम्बुभिः । आशासु दिश्चु । शीतरतरासु अतिदयेन शीतासु सती! 
सन्नेषु सत्यु] चक्रारस्समुचचये। आश्ञासिताप्िविवशेषु आशासितस्य अभि 
लषितस्य वर्षस्य, अथवा श्रीङ्ृष्णावतारस्य आप्त्या प्राप्त्या विवरोषु ीतिविवशत 
येतिकर्वव्यतामूटेषु सत्सु । मध्यमायां निशि अर्धरातरे। नैशाकरोदयविौ 
चन्द्रोदयसमये ॥ 

देवकीदेव्याः सूतिगेहे प्रदुभूतस्य श्रीहरेः स्वरूपमाह द्रभ्याम्- 

बास्यस्परश्षाऽपि वपुषा दधुषा विभूती- 
रुचत्किरीटकटकाङ्गदहारभसिा । 

शह्भारिवारिजगदापरिभासितेन 
मेघासितेन परिमि सृतिगेहे ॥ ३ ॥ 

ब्रास्यस्पृशेति ॥ ववं सूतिभहे बाल्यसपशा जपि विभूतीः दधुषा वपुषा 
परिलेसिथ । लं श्रीकृष्णः । सूतिगेहे सृतिगृहे । बाल्यं स्पशति तेन 
सम्बध्यत इति बास्यस्पक् तेन । अपिविरोधे। विंमूतीः देश्रत्वयोतकानि 
चिहानि। दधुषा धृतवता । वपुर शरीरेण ! परिलेसिथ शुदयभिषे। विम् 
तीरेव दर्शयन् वपूर्वििनष्टि-- उदयिकरीटकरटकाङ्कदहारभासा शह्ारि 
वारिजगदापरिमिासितेन मेघासितेन इति ¦ उयत्किरीटकटकाङ्गदहारमासा 
उथन्स्यः किरीरकटकङ्गदहाराणां मासो दीप्तयो यभ्मिस्तेन । किरीर मकुटम् । 
कटकाः वर्याः। अङ्गदानि अंस।वसक्ता आभरणविशेषः । हारा; मक्ता 
कलापाः । एतच काच्चिकृण्डलादीनामप्युपरक्षणम् । स्कारिवारिनगदपरिभासि 
तेन शङ्कः पाञ्चजन्यः, अरिः सु देनं, वारिजं पञ, गदा कौमोदकी तैः परि तो भासितेन । मेषवन्नूतनजरुधरवदसितेन नीटेन ॥ 

वक्षःस्थद्वीसुतनिखीनविलासिलक्ष्मी- 
मन्दाधलधितकटा विमोधमेदैः | 
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तन्मन्दिरस्य खलक्रंसकृतामलक्ष्मी- 
युन्माजयन्निव विरेजिथ वासुदेव ॥ ४॥ 

वक्षःस्थीति | दे वासुदेव त्वं ॒वक्षःस्थलीसुलनिलीनविकासिलक्ष्मी 

मन्दाक्षरक्षितकराक्षविमोक्षमेदेः विरेजिथ | वासुदेव वयुदेवपुल वक्षःस्थरी 

सुखनिरीनविरासिलक्षमीमन्दाक्षरक्षितकराक्षविमोक्षमेदेः वक्षःस्थल्यां वक्षोभुवि 

सुखं यथा मवति तथा निरीनायाः निवसन्धयाः विरासिन्याः निजकमितुर्मूत्यन्तर 

परिग्रहेण प्रेमप्रकर्षयोतकविसखसचेष्टा्च।छिन्या रक्ष्याः श्रियः मन्दाक्षेण. रज्या 

रक्षितेः उपलक्षितैः। कजामन्धरेरियभः । कटाक्षकिमोक्षाणाम् अपाङ्दशेनानां 
भेदैः नानाविधैः प्रकारैः । विरेजिथ शुश्ुमिषे । भगवन्तमुखेक्षते--तन्भम्दि 
रस्य खलकंसङरताम् अलक्ष्मीम् उन्माजंयन्निवेति । तन्मन्दिरस्य तस्य मन्दिरस्य 

गृहस्य । सूतिगेहस्येव्यथः । खरुकंसङृतां खटेन दुष्टेन कंसेन कृतां विर चिताम् । 

अरक्ष्मीमश्रियम् | उन्माजयन् प्रमाजंयन् । इवेति सम्भावनायाम् } भगवतो 

रक्षमीसादिव्यमत्रो सेक्षादेतुः । फरुञ्च भगवसादुर्भावानुपदमेवारक्ष्या अपगम 
प्रतीतिः ॥ । 

वसुदेवो भगवन्तं तुष्टवेन्याह-- 

शो रिस्त॒ धीरथुनिमण्डल्चेतसोऽपि 
द्रस्थितं वपुर्दीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् | 

आनन्दबाष्पपुलकोहमगददाद्र- 

सतुष्टा दृष्टिमकरन्दरसं भवन्तम् 1 ५॥ 

शो रिरिति ॥ शोरिः तु आनन्दबाष्पपुरकोद्भमगद्वद्रैः भवन्ते तुष्टाव! 
शोरिः वसुदेवः । आनन्दबाप्पपुरकोद्रमगद्रदार्रः अनेन्देन तस्पयुक्तेन बाप्पेण 

अश्रुणा पुरुकोद्भमेन रोमाञ्चेन च गद्भदेन वचद्रः। पिरिति इव्यर्थः. भवन्तं 

श्री्कप्णम् । तुष्टाव ईडितवान् । भगवतो नयनानन्दकरलमाह--द्टिमकरन्द 

रसमिति । टष्टयोनयनयोः मकरन्दस्य मधुनः रसं द्रवम् । नयनयोमधुद्रवा 
तमकमित्यथंः। मधुनो नयनानन्दकरतवं सुपरसिद्धम्। वसुदेवस्यानन्दादि 
4 
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हेतुमाह--वपुः निजेक्षणाभ्यागुदीक््य इति। वपुः भगचल््वरूपम् । निजेक्ष 

णाम्याम् आसनो रोचनाभ्यान्। निरीक्ष्य शष्ट । भगवद्वपुदशेनस्यालयन्तङ्र 

भलमाह -- धीरमुनिमण्डख्चेतसः अपि दूरस्थितमिति। धीरमुनिमण्डर्चेतस 

धीरस्य योनिश्च पावितस्य जितश्वासस्य प्रस्याहतेन्द्रियग्रामस्य चेद्यथेः । 

मुनिमण्डलस्य महषिसङ्खस्य । न तु यस्य कस्यचिन्मुनेः, किन्तु सर्वेषामपि 

चेतयः मनसः! किं पुनरतथाविंधानां चेतस इत्यपिशन्दाथंः। 

द्रे वर्वमानम्। भीरिमहपिभिरपि मनसा दुप्रह्मित्यथेः ॥ 

स्तुतिप्रकारमाह- 

दूरस्थित् 

देवं प्रमरीद परप्रुष ताप््ी- 
निरनदात्रसमनेत्रकराविरासिन् । 

खेदानपाङ्र कृपागुरुमिः कटाक्ष 
रित्यादि तेन पदिनेन चिरं नुतोऽभूः 

देवेति ॥. ववं मुदितेन तेन इद्यादि चिरं नुतः अमू:। चलं श्रीक्कप्ण 

रूपः। मुदितेन सन्तु्टेन । दद्यादि एवमादिप्रकरिण । चि बहुकालम् । 
नुतः स्तुतः। हस्यादीप्यनेन दशितं प्रकारमाह ---हे देव परपूरषतापवहीनिर्दूल 
दात्रसमनेतकलाविरासिन् त्वं प्रसीद । करषागुरुभि; कक्षिः खेदान् अवा 
कुरु इति) देव प्रकाशमान । ` परपूरष॒परमपुरुष। तापवहीनिरलदाव 
समनेल्कलाविरसिन् तापवल्याः तापतयासिकाया; वस्या; रुतायाः निर्दूने 
मूटच्छेदने दातेण जतितीक्ष्णशखेण समः सदशः नेतकरायाः 

॥ & ॥ 

कटाक्षस्य 
विरासोऽस्यास्तीति तादश । प्रसीद मयि प्रसन्नो भव। कृपागुरुभिः करुणा 

। षि 

रसनिभेरैः। कक्षः भपाङ्गदशनेः। खेदान् मम समस्तसन्तापान्। अपा 
कुर् निवारय ॥ 

ढवकीदिव्या वचनेन भगवान्, हरिदिव्यरूपमुपसं ह्य भनुष्यत्रा रकस्वरूप 

धृवानित्याट् --- 

माप्रा च नेत्रसलिलास्ततमात्रवरया 
पतोत्रैरमिष्टतगुणः करुणालयसत्वम् । 
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प्राचीनजन्मयुगरं प्रतिबोध्य ताभ्यां 
मतुगिरा दधिथ मानुषमाटवेषम् ॥ ७ ॥ 

मातेति ॥ लं नेवसरिलस्तृतगत्रवल्या माला च स्तोतैः अमिष्टूत 
गुणः ताभ्यां प्राचीनजन्मयुगरं भरतिबोध्य मानुषबार्वेषं दधिथ। तवं श्रीकृष्णः । 

नेलसरिकस्तृतगातवल्या नेत्रसट्िठिन जनन्दाश्णा आस्तृता सिक्ता गालव्टी 

तनुरुता यस्यास्तया । माता जनन्या देवक्या । चकारः समुच्चये । स्तोतः 
सतुतिमिः। अमिष्टतः जाभिगुख्येन स्तुता गुणा यस्य सः। ताभ्यां पितृ 
भ्याम् । प्राचीनजन्मयुगरं प्राचौनं प्राक्तनं जन्मनोर्युगरं युममम्। प्रतिबोध्य 

प्रागयुवयोः प्रभ्नियुतपसोः पुतरतया पृक्निगभाख्योऽहं जातः, पुनश्च अदिति 

करयपयोर्वामनाख्ययेति तौ बोधयितवेव्यथः । मानुषबारवेषं मनुष्यपोत 

स्वरूपम्। दधिथ धृतवानसि । मनुप्यपोतस्वरूपाङ्गीकरे देतमाह-- मातुः 
गिरा इति। मतुः देकक्याः। गिरा “उपसंहर ` विधामन्नदो रूपमरोकिं 

कम्" इति वचसा । मगवतो मातृवाक्याङ्गीकारे दैतुमाह--करुणाल्यः 
इति। करुणाया भक्तेषु कृपाया आख्यः आश्रयमूतः ॥ 

दो सििनुप्यपोतस्वरूपं मगवन्तं गोकुरु नेतुं कराभ्यां धरतवानित्याह-- 

त्वत्म्ररितस्तदनु नन्दतनूजया ते 
व्यत्यासमारचयितुं स हि शुरषरनुः। 

त्वां हस्तयोरथत चित्तविधार्थमार्थ- 
रम्भोरुहस्थकलद्हसकिशोररम्यम् ॥ ८ ॥ 

त्वतस्रेरित इति! सः शूरसूनु: हि तदनु नेन्दतनूज्ञया ते व्यरेया 

सम् आरचयितं त्वां हस्तयोः अधृत । सः पुण्यकमणामग्रेसरत्वेन प्रसिद्धः । 

अनेन मगवद्वहनयोग्यत्वमुक्तम्। शरसुनुवसुदेवः 1 हीति त्वं । तदनु 
तस्मिन्नवसरे | नन्दतनूजया नन्दगोपपुत्रीतं प्राप्तया भगवतो योगनिद्रया । 

ते तव॒ शीङृष्णस्य। व्यत्यासं विनिषयम् | जारचयितुम् विधातुं । लां 

मनुष्यपोतम्बरूपं श्ीहरिम्। हस्तयोः करयोः। अधृत ४तवान्। अलो 
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पमामाह--अम्भोरुहस्थकरहं सकिंशोररम्यमिति ) अम्मोरुहस्थः पङ्कजमध्यवरत 

य; करहसकिशोरः करुटंसरिशुः तद्वदम्यं चेतोहरम्। करेण भगवन 

मल्यन्तदुरभमि्याह--िः चितविधायेमिति । आयः जितश्वासेमुनिभिः । 

चितविधाञ्च चित्तेन मनसा विधा ध्येयम्। ननु श्रीवसुदेवभ्य कथमीदृशी 

मतिस्सममूदिति चेततराह---तसेरितः इति। सया श्रीङ्ृष्णेन प्रेरितः यदि 

केसात् विभेषि, तहि मामितो नीला गोकुरं प्रापय्य तत यशोदायाः प्रसूति 

शयने निधाय ततस्तत्युतामादाय मन्मातुः  प्रसूतिशयने स्थापयेति. नियुक्तः 

सननिव्यथेः ॥ 

अथ मगवदादेशान्मायाऽपि नन्दपल्यां जातेसयाद- 

जाता तदा पश्रुपस्ननि योगनिद्रा 
निद्राविघुद्ितमथाङृत पोरलोकम् 4 

स्वस्रेर्णात् किमिह चित्रमचेतनेये 
दद्रिः स्वयं व्यघटि सङ्कटितेः सुगाद्म् ॥९॥ 

जातेति ॥ तदा योगनिद्रा खस्रेरणात् पञ्ुपसदमनि जाता । तदा 

भगवसस्थानावसरे। योगनिद्रा भगवतो हरेर्माया। वत्वस्मेरणात् तव श्री 
वैकुण्ठस्य प्रेरणात् प्रवर्तनात्। पडुपसनि नन्दगोपगृहे यदोदायाम्। जाता 

अवतीर्णा । अथ पौरलोकं॒निद्राविसुद्रितम् अछृत .।. अचेतनः सुगाढं सद्धं 

रितिः द्विः स्वये व्यघटि यत् इह श चितम् । अथ अनन्तरम्] पौर 

रोकं मधुरापुरवासिजनम्। निद्राबिमुद्रितं निद्रया सुषुप्सया विमुद्ितम् उप 

रतश्चरीरेन्दरियव्यापारम् । अङ्कत छृतवती। योगनिद्राऽत्र कर्ली । तस्रैरणा 

दितीदापि सम्बध्यते | अचेतनः चेतनारहितेः। अनेन स्वयं विघटनस्यासम्भा 
व्यत्मुक्तम् । सुगाढम् आयसकीरशरद्ुलादिभिम्सुदटम् । 

कवष; । ग्यघटि विधटितिम्। मायपेरणयेति भावः| 

द्रारविषटनादौ । कि कीदशं वम्तु | 

सद्धरितैः बद्ध 

इति यत् इद 
चिलम् अदुभुतम्। न किञ्चित्न 

मर्यः । अघटमानघटनपदीयम्या मायाया न किंचिदपि दुष्करमिति भावः ॥ 
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अथ प्रतस्ये शोरिरियाह- 
नी [१ 

शेषेण भृरिफणवारितिवारिणांऽथ 
स्वैरं प्रदरितपथो मणिदीपितेन \. , 

सरां धारयन् स खल ॒धन्यतमः प्रतस्थे 
सोऽयं त्वमीश मम भनोशिय रोगपैगीन् ॥ १०॥ 

9) + { ॥, 

रोषेणेति ॥ अथ क्षः खट तां धारयन्, प्रतस्थे ! अथ अनन्तरम् । 

सः शौरिः । खल्विति र्थे । लां क्गीडृष्णम् ।. धारयन्. वहन्। प्रतस्थे 
प्रस्थितवान् । शोरेभेगवद्रहनयोग्यतामाह -- धन्यतमः इति । अतिङ्येन पुण्य 
वानित्यथेः।. ननु कथं निशीये तमसि मागेदशनम्, कथं वाः वषपीडा 

मावश्चेत्याकाङ्क्षायामाह-- भूरिफणवारितवारिणा मणिदीपितेन रोषेण स्वरं प्रद 

शितपथः इति । मूरिफणवारितवारिणा मूरिमिबेहुमिः फणेः वारितं महता 
खतेणेव निवारितं वारि वर्षोदकं येन | प्रणिदीपितेन मणिभिः फणामणिमि 

दीपितेन प्रकाशितेन। रोषेण अनन्तेन। स्वैरं युखं यथा मवति तथा। 
प्रदितपथः प्रदरितः प्रकर्षेण दरितः. प्रकाशितः पन्थाः मार्गो यरय 

तथामूतः सन्। अथ प्राथेयते--हे ईश सः अयं लवं मम रोगतेगान् 
नाशय इति । ईश जगद्रक्षक । सः तादगमक्तवात्सद्ययुक्तः । अयं मम मानसे 

परतयक्षगो चरः । ववं श्रीबारक्कप्णः । मम अनन्यश्ञरणस्य । रोगवेगान् रोगाणां 
बाहमानामाम्यन्तराणाञ्चामयोषःनां वेगानकरमणानि। नाशम निवारय ॥ 

ह| %. ह प्प 

१ 

इति ङष्णाचतारवण्नि कृष्णस्य गोकुरुनयनकण्नि च 

मष््चिराददाकम् ॥ 



एकोनचत्वारशिदक्षकम् ॥. 

मध्येमार्गं वसुदेवस्य यमुनसन्दरणप्रकारमाद-- 

भवन्तमययुद्रहन् यदुकरोदरो निस्सरन् 
ददै गगनोचरज्ञरमरं करिन्दार्मजाम् 

अरहो सलिठसश्चयः स पुनरेन््रजारोदितो 
जलोष इव तरकषणात् प्रपदमेयतामाययौ ॥ १॥ 

भवन्तमिति | भवन्तम् उद्वहन् निम्सरन् अयं यदुकुखो द्वह 

करिन्दासजां ददी । भवन्तं श्रीबारङ्प्णम् । उद्वहन् करे दधानः । निम्स 

एन् निर्गच्छन् । अर्यं यदुुरेदध्े वसुदेवः। करिन्दासमजां कारिन्दी 
नदीम् । ददर्शं. चष्टवान् । काटिन्या दुस्तरतमाह---गगनोश्चरुजरभरःं 

मिति। व्षीकाठे वीचीजरै्मगनतलविरद्धिसलिलसश्चयपरिपर्णी मित्यथेः । 

भगवतो हरेः प्रभाकत् कारिन्दी दुस्तराऽपि तदानीं सुतरामृदित्याह--- सः 

सरिलस्श्चयः पुनः तर्षणात् प्रपदमेयतामाययो अहो इति। सः गगनतछ 

विरुद्धौ । सरिकसच्चयः यमुनाजरौघः । पुनरशब्दो विरेषे । तमाद-- 
तत्कछणात् प्रपदमेयतामाययाविति । तक्षणात् वसुदेवप्राप्ट्यनुपदमेद । प्रप 

मेयतां प्रपदेन पादग्रेण मातुं योभ्यताम्। आययौ प्राप | भगवतः 

श्रीकृष्णस्य प्रमावादिति भावः| अहो इव्याश्चयं । अत्रोपमामाह-- एेनद् 

जारोदितः जलौधः इव इति । देन्द्रनारोदितः जौषः इन्द्रनाटेन दरितः । 
जरोघः जल्पवाहः ॥ 

वयुदेषो नन्दामजामादाय प्रतिनिवृत्त दइव्याद-- 

प्रसुपपशुपालिकां निभृतपारुदद्(रिका- 
मपावृतकवारिकां पञुपवारिका पाविक्न् । 

भवन्तमयमपेयन् प्रसवतल्पके ततपदा- 

दहन् कपटकन्यक्छं स्व॑पुरमामतो वेगतः ॥ २ ॥ 
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भवन्तमिति ॥ अयं पशुपवारिकामा विशन् भवन्तं प्रसवतर्पके अर्पयन् 
तत्यदात् कपटकन्यकां वहन् वेगतः स्वपुरमागतः । अयं श्रीवसुदेव: । पप 
वाटिकां नन्दगोपगरृहम् । आविश्चन् प्रविश्न्। भवन्तं श्रीबालङकृष्णम्। 
प्रसवतल्पके यशोदायाः प्रसूतिशयने। अर्पयन् विन्यस्येत्यथः। तत्पदात् 

तस्मात् पदात् स्थानात् । कपटकन्यकां कन्याविग्रहां भगवतो योगनिद्राम् । 

वहन् उद्वहन् । वेगतः क्षटिति । स्वपुरं स्वस्य पुरं राजधानीम्। आगतः 

पत्यागतः। ननु कथं गोपाङ्गना जामरतीष्वेतत् कतुं वसुदेवः शक्तोऽ 
भूदिस्यारङ्कायामाह--परसु्षपटुपारिकामिति । प्रसुप्ता भगवन्मायपप्रेरणया प्रक 

षेण यथाऽकटोऽरेण शब्देन न प्रबोधयितुं शक्यते, तथा सुप्ताः प्राप्त 

निद्राः पडुपाल्किः गोपक्लियो यस्यां ताम्। अनेन किञ्चिद्रुदन्त्यामपि भग 

वन्मायायां गोपल्लियो न प्रबुद्धा इति ध्वन्यते। ननु कथं वसुदेवो नन्द 
प्रियास् तिगेहं ज्ञातवानिति चेत्तत्राह-- निभृतम् आरुदद्ालिकामिति। निभृतं 

मन्दं यथा भवति तथा। अआस्दहयालिकाम् आर्दती किश्िद्रोदनं कु्बाणा 
वासिका नन्दास्जा यस्यां ताम्] ननु कथमन्तः प्रवेष्टुं शक्तोऽमूदिति चेत 

लाह--भपाब्रृतकवारिकामिति । अपावृताः विवृताः कवारिकाः कवाटानि 

यस्यां ताम् ॥ 

देवक्याः प्रसववार्तामाकर्णयतः कंसस्य प्रवृत्तिमाह - - 

ततस्त्वदनुजासवक्षपितनिद्रमेगद्रष- 

द्रटोत्करनिवेदितप्र्ववातयेवार्तिमान् । 
िशुक्तचिङगोत्करस्त्वरितमापतन् भोतरा- 

इतुष्ट इव टष्वाम् भगिनिकाकरे कन्यकाम् ॥ ३ ॥ 

तत इति ॥ ततः भोजरार् विमुक्त चिकुरोप्करः त्रितमापतन् अतुष्टः इवं 

भगिनिकाकरे कन्यकां टं्टवान् । ततः नन्दालजाया देवकीप्रस्तिश॒यने 

समर्णानन्तरम् । भोजरार् कंसः। विमुक्तचिकुरोत्करः क्षिथिरितकेशबन्धः । 
त्वरितापतनमत्र हेतुः। तरितं शीघ्रम् । आपतन् आगच्छन् । अतुष्टः कथमियं 
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कन्या जाता,..क्िनु. खट देवमप्यनृतं वक्तीति चिन्ताकुरूतया  अप्रहष्टमनाः । 

इवेस्यव्घारणेः वाक्य्ारङ्कारे बा । ,: भगिनिकाक्रे भगिनिकायाः देवक्या 
केर हस्ते | दष्टवान् ददद् |. कंसस्य त्वरितागमनदेतुं दशंयति--आतिमा 

निति आिक्गैरणमीतिस्तद्रान। जआरिदेतुमाह -- त्वदनुजारवक्षपितनिद्रवेग 

द्रवद्धसोछकरनिवेदवितुपरसववातया एव इति । तत्र अनुजा  त्वदनुजा नन्दातजा 
तस्याः रवेण रोदनध्वनिना क्षपिता विनाशिता निद्रा स्वपनं येषां तैः तवद 

नुजारवक्षपितनिद्रैः । वेगेन > क्षटिति द्रवद्धि;. धावद्भिः भरोक्करंः रक्षिपुरुषे 
निवेदितया -जद््यातया प्रसवव्रातेया देवक्याः ` प्रसू तिवृत्तान्तेन |. एवकारेणा 
न्येषां व्यवच्छेदः | मम प्राणहरो दरिः प्रादुभूत इति निश्चियेति मावः ॥ 

क्सः. कन्यारूग्रिणीं भगवतो हरेमाय, हन्तुं प्रचक्रम इत्याह--- 

ध्र कपटशाङिनो मधुहरस्य माया मवे-. 
दसाषिति किञ्ोरां भगिनिकाकरारिद्धिताम् । 

दिषो नरिनिकान्तरादिव मणारिकामाक्षिष-. 
|. नय « त्वदनुजामजारुपरपडके पिष्टवान् ॥ ४ 

५ ध्रुवमिति ॥ अयम् इति मगिनिकाकराशद्धितां खदनुजामजां किशोरिका 
माक्षियन्. उपरपटके पिष्टान् । अर्थे कंसः। इति एवं निधित्य । भगिनिका 
करारिङ्गितां भगिनिकाया देवक्याः कराभ्यां हस्ताभ्यां स्न तव॒कल्याण 
जिय मा हन्तुमर्हसि! इत्यायुक्वा विरप्यालिङ्गितामाशिष्टाम्। स्वदनुजां तवा 
नुजाम् । अजां मायाम् । जाक्षिन् आच्छिय गृहानः। उपरपट्के शिलापट्े। 
पिष्टवान्. अपोथयत् । आक्षिपन्नित्यल्लोपमामाह द्विपः निनिकान्तरात् मृणा 
शिकामिव _ इति । द्विपः गजः । नलिनिकान्तरात्. नछिनिकाया 
निर्या: अन्तरात् मध्यात्। मृणार्किं बिसम्। उपमयाञ्तर कंसस्य निमय 
त्ादि ध्वन्यते | कंसस्य निश्वयप्रकारमाह--असौ मधुरस्य माया भवेत् 
ुवमिति। असौ इयं कन्यका । मधुदरस्य विष्णोः । शरव निश्चितम्। ननु 
कथमेवं तिनिश्ेतुं शक्यत् इति. चेत्तताह--कपटशारिनः इति| यदयं कपर 
शारी हरिः तस्मादनृया कन्ययाऽस्य मायया मवितव्यमिव्य्ः ॥ 
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अथ देवी कसाय शूपन्तरं प्रादशयदिव्याह-- 

ततो भवदुपासको रिति मृत्युपाश्ादिव 
प्रमुच्य तरसैव सा समधिरूढरूपान्तसा । 

अधस्तरमजग्बुषी विकसदष्टबाहुस्फुर- | 
न्महायुधमहयो गत्ता फिर विहायसा दिद्ेते ॥ ५ ॥ 

तत॒ इति॥ सा ततः तरसा एव प्रमुच्य विहायसा गता समधिरूढ 

रूयान्तरा अधस्तरमजग्मुषी विकसदष्टवाहुस्फुरन्महायुधं दिद्यते किर अहो | 
सा मायादेवी । ततः कंसहस्तात्। तरसा बलेन । प्रमुच्य समुत्पत्य ! 

अथवा तरमेव स्वरमेव विहायसा गतेति यजना। सा तद्धस्तात् समुसखत्य 

सद्यो देभ्यम्बरं गताः इति श्रीमद्धागवतोक्तेः। विहायसा नमोमार्गेण । समधि 

रुदरूपान्तरा समधिषूढं सम्यगधिरुढं प्राप्तं ूपान्तरम् अन्यद्रूपं यया सा। 
अधस्तरं मूतलम्। अजम्मुषी अनागता। विकसदष्टबाहुस्फुरन्महायुधं विक 

सत्सु प्रकाशमानेषु अष्टसु बाहुषु करेषु स्फुरन्ति प्रदीप्तानि महान्यायुधानि 

धनुःशूलेषुच्मासिशङ्कचक्रगदारूपाणि प्रहरणानि यस्मिन्निति क्रियाविरोषणम् । 

दिद्युते शु्युभे। किलेति वार्तायाम्। अहो ईत्याव्यै । प्रसुच्येतयत्रोप 

मामाह--भवदुपासकः ञ्चरिति मत्युपाञ्चादिवेति। भवदुपासकः भगवत्सेवा 

निरतः। क्षटिति शीत्रम्। मृव्युपादात् कारुपारात्। अनयोपमया देव्याः 

क॑मेन परिमिवितुमशषक्यता ध्वन्यते ॥ 

अथ भगवती हरेमाया लोकानुग्रहाय प्रथिव्यां तेषु तेषु स्थानेषु सन्नि 

हिता बभूवेव्याह --- 

नृशंसतरं कंस ते किमु मया विनिष्पि्टया 
वभूव भवदन्तकः क्वचन चिन्त्यतां ते हितम् । 

हति त्वदनुजा षिभो खलशुदीयं तं जग्युषी 
मरुहणपणायिता यवि च मन्दिरण्येयुषी ॥ & ॥ 



२०६ नारायणीयम् [ स्कन्धः-१० 

नृशंसतरेति ॥ टे विभो खदनुजा खलं तम् इति उदीयं मरुद्धण 

पणायिता जग्मुषी भुवि मन्दिराणि एयूषी च । विमो परिपूणं । खदनुजा 

तवानुजा मायादेवी। खरं पापकर्माणम्। तं कंसम्। इति अनेन प्रका 

रेण। उदीरयं शयित्वा । मरुद्रणपणायिता मरुद्रणे्दवसद्कैः पणायित स्तुता । 

जग्मुषी गता। भुवि मूमो। मन्दिराणि तानि तानि स्थानानि) ण्युषी 
गतवती । रोकानुग्रहायेति भावः) चकारः समुचये । उक्तिप्रकारमह- 

हे नृशंसतर कंस विनिष्पिष्य मया ते किमु, भवदन्तकः.. क्वचन बभूव, 

ते हितं चिन्त्यतामिति । नृशंसतरं अतिकरूरकमंकारिन्। विनिषिपिष्टया हतया । 

तेतव। किमु कि प्रयोजनम्। नाहं भवदन्तक्ृदतो न किञ्चिदपि प्रयो 

जनमिव्यर्थः। ननु कोऽसौ मढदन्तक इति चेत्तत्राह--बमूवेर्यादि । भवदं 

न्तको भवतोऽन्तकः प्राणहरः । क्वचन कुत्रचित् । बभूव जातः। ते^तव । 

हितं पथ्यम्। चिन्यतां विचार्यताम्। ययपि जानाम्यहं भवदन्तकम् , तथापि 

न ते नृ्ंसाय कथयामि । यदत्र युक्तं, तत्वयेव विचिन्त्य क्रियतामिव्यर्थः ॥ 

अथ प्रलम्बादयः कसमूत्या रोकपीडनं चक्ररित्याह-- 

प्रगे पुनरगार्मजावचनमीरिता भूभुजा 
प्रखम्बचकपूतनाप्रुखदानवा मानिनः । 

भवन्निधनकाम्यया जगति बश्रमुनिभयाः 
दुमारकविमारकाः किमिव दुष्करं निष्कृपः ॥ ७॥ 

प्रग इति ॥ पुनः प्ररम्बवकपूतनाप्रमुखदानवाः भवन्निघनकाम्यया 
कुमारकेविमारकाः जगति बभ्रमुः । पुनरनन्तरम्। प्ररम्बबकपूतनाप्रमुखदानवाः 

प्ररम्बप्रमृतयो दानवा दैतेयाः। प्रमुखपदेनारिष्ठकेशिप्रभूतीनां पसह; । 

भवन्निधनकाम्यया भवतः श्रीबालक्कृष्णस्य निधने विर्हिसने वाञ्छया । कुमा 

रकविमारकाः बारकान् मारयन्तः । सर्वेष्वपि बारकेषु हतेषु भगवान् श्रीवार 

कृष्णोऽपि वि्हिसितो भवेदिति मत्वेति भावः। जगति रोके। बभ्रमुः 

चेरः। न किंचिदप्यत्र तान् निवारयितुं समर्थोऽमृदिति चोतयितुमाह-- 
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निर्भयाः इति | मयरहिताः सन्तः । प्ररम्बादीनां बारकवधोयमे हेतुं 
दशंयति--भूसुजा प्रगे भगासजाक्चनम् ईरिताः इति। भूमुजा कंसेन। प्रगे 
पतः। अगासजावचनम् अगालसजाया देव्या मायाया वचनं वृश्चंसतरेत्यादि 

वाक्यम् । ईरिताः उक्ताः । ननु कंसेन प्रलम्बादयो न बारुकान् हन्तुं नियुक्ताः, पुनः 

किमिति ते तदर्थमु्यता इत्याशङ्कायामाह - मानिनः इति । मानः चित्तसमुन्नतिः 

तद्वन्तः । मानदस्मामिरवर्यं स्वामिका मम्पादयितन्यमिति मत्वा भाखुकानां 
निषृदनमधुना कर्तव्यमिति कंसं विज्ञाप्य गतायुष्तप्यानुज्ञयेति भावः । ननु 
कथ॒तेषामतिनृंसेऽस्मिन् बारुकविरोपने मतिर्दयासीदित्याशङ्कायामर्थान्तरं 
परयति निषडृमैः किमिव दुष्करमिति । निष्यः निर्गता छपा येभ्यस्तैः । 
किमिव किन्नाम | दुष्करं कर्तुमशक्यम् । निष्कृपः खल बालकानां विहिंसन 

न्दा ताच्यमतिकूरं करम सुकरमेवेत्यरथः ॥ 
एवं सूचीकटाहन्यायेन नन्दान्मजावृत्तान्तमुपसंहप्यानन्तरं भगवतः 

भीवारकृष्णस्यात्यन्तमनोहराणि चराणि प्रस्तौति- 
पतः पञ्यपमन्दिरि त्वयि यङन्द नन्दग्रिया- 

भदतेशपनेशये रुवति किञिदत्पदे । विषुध्य पनिताजनेसतनयसम्मवरे घोषिते 
मृदा कि वदाम्यहये सकल गाङ्लं गोङ्कलम् ॥ ८ ॥ 

ततं इति । ततः मुदा । आकुर सकङ गोकुरम्, किमु वदामि अहो | ततः बुदेवनिगमनानन्तरम् | मुदा सन्तोषेण । आकुलं पर्याकु 
स्म् गौकुरम्। अत्र गोकुरुशाब्देन तत्रस्था जना रक्ष्यन्ते । पश्वादीना मपि मोदाकुरुतवप्रतीतिः फकम् किमु क्रिवा। वदुमि कथयामि। इयती 
चेदृशी धरमोदाङुरतेति वकतुमशक्यमितयर्थ, । अहो इति हर्ये। मोदका 
रणमाह--वनिताजनेः विबुध्य तनयसम्मते धोषिते हति । बनिताजनैः गोपी 
जनैः। विनुध्य प्रबुध्य । तनयमम्भने नन्दगोपस्य पुत्रजन्मनि। धोषिते 
यशोदायाः पुतो जात इतीतस्ततः कथिते सति , किबोधनकारणमाह--हे 
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मुकुन्द त्वयि पशुपमन्दिरे नन्दप्रियाप्रसूतिशयनेशये किञ्चिदच्चतपदे स्वति इति । 

मुङुन्द श्रीवारष्ृष्ण । पद्युपमन्दिरे नन्दगोपगृहे । नन्दप्रियाप्रसूतिशयनेशये 
नन्द प्रियायाः यशोदायाः प्रसूतिशयने प्रसवतल्पके दत इति तथाविधे। किचि 
दन्च्दे ईषचार्तिपाद इति बारम्वभावोक्तिः। रवति रुदति सति । रोदन 

ध्वनिं श्रुत्वेति भावः ॥ 

आत्मजं पहयन्त्या यशोदायाः प्रवृत्तिमाह-- 

अहो खलु यश्नोदया नवकरायचेतोहरं 
भवन्तमलमन्तिके प्रथममापिवन्त्या दशा 

पुनः स्तनभरं निजं सपदि पाययन्त्या भ्ुदा 
मनोहरतनुसपृरशा जगति पण्यवन्तो जिताः ॥ ९ ॥ 

अहो इति ॥ अहो खलं यशोदया जगति पुण्यवन्तः जिताः | 
अहो सल्वित्याशचथं । अथवा खल्विसयस्य॒यशयोदयेत्यस्यानन्तर योजना | 
खल्विति व्वर्था विरोषे। तमाह जगतीत्यादि | जगति लोक | ण्यन्त 

पुण्यकर्माणः । जिताः अधःकृताः । अत हेतुमाह --नवकरायवेतोहर मवन्तम् 
अलमन्तिके प्रथमं दश! आपिवन्त्या पुनः निजं स्तनभर मुदा सपदि पाययन्त्या 

मनोहरतनुस्शञा इति । नवकलायचेतोहरं नवकलयवत् नूतनकराय पष्पवत् चेतोहरं 

मनोहरम् । नव्रहणेनाम्कनलं तेन शोमातिशयश्च प्रतीयते । उपमया भगवतः सौकु 

मार्यातिशयो ध्वन्यते । भवन्तं श्रीवारकृप्णम् । अरमव्यर्थम् | अन्तिके समीपे। 
परथमं पूर्वम् | दशा नयनाभ्यामिव्य्थः। आन्त्याय समन्तादङगपस् 
पिबन्स्या । अत्र पाधातुनाऽवरोकनं रक्ष्यते। विलोकने तृप्णातिशयश्च 
ध्वन्यते । पनः दशनानन्तरम्। निजं स्वीयम्। स्तनभर कुचभारम् । 
मुदा सन्तोप्रेण। सपदि क्षटिति । पाययन्त्या निपाययन्त्या | ननोहरतनुस्ा 

मनोहरां चेतोहरं तनुं भगवश्चरीरं स्परशतीति तथाविधया । योगिनामप्येतानि 
दुरंभानीति भावः ॥ 
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पुत्रजन्मह पितस्य नन्दस्य प्रवृत्तिमाद-- 

भवच्छुश्चलठकाम्यया च खद नन्दगोपस्तदा 

प्रमोदभरसङ्छुखो द्विजङ्लाय किन्नददात् | 
तथे पशुपारकाः क्यु न मङ्गलं तेनिरे 

जगत्ितयमङ्कल स्वमिह पाहि मामामयत् ॥ १०॥ 

भ्र्श्चलकाम्ययेति ॥ तदा सः नन्दगोपः खट प्रमोदभरस 

ङ्कुलः भवक्कुश्चख्वभम्ययां द्विजकुलाय किं न॒ अददात् । तदा तस्मिन्नवसरे । 
सः यः पूत्ामावात् पूर्वमतिसन्तप्तः, सः। खल्विति वर्थे। प्रमोदभर 
सङ्कुलः प्रमादभरेण सन्तोषभारेण सङ्करः विवशः । मवत्कुशरुकाम्यया 

भवतः श्रीवारकृप्णस्य कुशरममिरुषन् | द्विजकुखाय ब्राह्मणसमूहाय। कि 

कीदशं वस्तु । न अददात् न अयच्छत् । सर्वमपि वस्तु ददाति स्मेव्यथैः | 

गोपानामपि प्रहषमाह--तथा पशुपाल्काः एव किमु मङ्गलं न तेनिरे इति। 
तथा यथा नन्दगोपस्तथा । परुपारुकाः इतरे गोपाः । एवकारोऽप्यर्थकः 

समुचये। किमु मद्गरं कीदशं मङ्गलकमं | न तेभिरे न कृतवन्तः । समस्त 

मपि मङ्गरं कमे चक्रुरिप्यथैः। अध प्रार्थयते--हे जगलितयमङ्करु तं माम् 

इह॒ आमयात् पाहि इति। जगलनितयमङ्गर जगलितयस्य लोकतयस्थ मङ्कु 

मङ्गरस्वरूप। चवं श्रीवारङृप्णः । मामनन्यशचरणम् । इह संसारे । आम 

यात् बाह्यादाभ्यन्तराचच व्याधेः। पाहि रक्ष ॥ 

इति योगमायानयना दिवरण॑नं 

पकोनचत्वारिंशददाकम् ॥ 



चल्वारिश्चदशकम् ॥ 

अथ श्रीवासुदेवः कंसभृप्यानामु्ममधिगम्य “लेहः पापशङ्की इति 

न्यायात् स्वासजापायज्ङ्कया नन्दं॑दृषट् साद्रमकथयदिव्याह-- 

तदनु नन्दममन्दश्युभाष्पद 

नृपपुरीं करदानकृते गतम् । 
समवलोक्य जगाद भवत्ता 

पिदितकंसपदायजनोद्यमः 

तदन्विति ॥ तदनु भवसिपता नन्दं समवरोक्य जगाद । तदनु 

तस्मिन् काले । भवरिपता भवतः श्रीङ्कष्णस्य पिता जनकः मधुरायां 

वर्तमानो वघुदेवः। समवरोक्य दष्ट । जगाद अकथयत् । नन्द्रदशेने 

हेतुं दशयति--करदानङृते नृपपुरी गतमिति । करदानक्ृते यदुराजाय. वार्षिक 
षष्ठाशप्रदानाय | नृपपुरौ मधरुरापुरीम्। गतं प्राप्तम् | वसुदेवस्य वक््य 

माणप्रकारेण कथने दहेतुः--विदत्कससहायजनोयमः इति । विदितः 

विज्ञातः कंससदायानां कंसभूृत्यानां जनानां प्ररम्बादीनामुचपं सवेवारुविसो | 

पनप्रवतिर्यैन सः । स्वालसजपायद्चङ्कयेति भावः। अथि सख ददयुत्त्र 

वमुदेवेन नन्दस्य सम्बोधनात्तयोः परस्परसख्यदैतुं दशषयति--अमन्दशुभास्पद 
मिति। अमन्दानां रोकोत्तराणां शरुमानां गुणानामास्पदमधिष्ठानमूतम् । गुणिनां 

गुणिभिः सह युक्तमेव सख्यमिति भावः ॥ 

वदुदेवोक्ि दर्शयति-- 

॥ १ ॥ 

अयि ससे तव बारकजन्म मां 
सुखयतेऽय॒निजात्मजजन्मवत् । 

इति मवतिपतृतां वजनायके 

समधिरोप्य श्ष्ंस तमादरात् ॥ २ ॥ 
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अयीति ॥ मवसिपतृतां व्रजनायके इति समधिरोप्य आदरात् तं 
शशंस । भवदिपतेति पूरव॑स्मादत्रानुवतेते । मवचितृतां भवतः श्रीबारङ्ृष्णस्य 
पि्वरूतम् | व्रजनायके व्रजेश्वरे नन्दे] इति एवमीरयित्वा । समधिरोप्य 

सम्यगारोप्य । आदरात् सादरम् । तं नन्दम्। शशंस अकथयत् । ईरण 

प्रकारमाह--अयि सखे तव॒ वारुकजन्म अद्य मां निजामजजन्मवत् सुख 
यते इति अयीति सम्बोधने। बारुकजन्मभ पुत्रजन्म | अद्य अधुना । 

निजातसमजजन्मवत् आसनः पुत्रजन्मवत् । सुखयते प्रीणयति । युहृदः 

पत्रो यत्तेः स्वभ्य पुत्रजन्मवत् प्रीतिजनकत्वादिति भावः॥ 

आदरात्तं शरंसेद्युक्तम्, तस्कारं दशेयन् नन्दस्य -प्वृत्तिमाह-- 

इह च सन्त्यनिमित्तशतानि ते 

कटकीन्नि ततो लघु गम्यताम् । 
इति च तद्वचसा व्रजनायको 

मवदपायभिया द्रतमाययों ॥ २ ॥ 

इहेति ॥ त्रजनायकः च मवदपायमिया द्रुतम् आययौ । त्रन 
नायकः ब्रनेश्चरो नन्दः । चकारस्तवर्थ । भवदपायभिया भवतः श्रीबार्ृष्णस्य 

अपायादापदो भिया भयेन। दुतं इ्रिति। आययौ जगाम । अपाय 
भयहेतुमाह--ईइति तद्वचसा इति। इति एवं प्रकारेण । तद्वचसा तस्य 

शोरेवंचसा वचनेन । वचनप्रकारमाह--इह च ते कटकसीश्चि अनि 
मित्तशतानि सन्ति, ततः रधु गम्यतामिति । यत इत्यलाध्याहर्तव्यम् , तत 
इ्युत्तरत दशनात् । यतः यस्मात्। इह अस्मिन्नवसरे । चकारस्तर्थो विरोषे। 

तमाह-- सन्तीव्यादि। ते तव। कटकसीश्चि त्रजे। अनिमित्तदातानिं 

दुनि मित्तशतानि । ततस्तस्मात् । ल्घु ज्ञटिति। अन्न श्रीमद्धागवतम्-- 
करो वै वाषिको दत्तो रज्ञेदृषट् वयं चवः। नेह स्थेयं बहुतिथं सद्युत्पादाश्च 
गोकुले ॥' हति ॥ 

अथ पृतनाव्चान्तं प्रम्तोति-. : 
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अवसरे खदु तत्र च काचन 

व्रनपदे पधुराकृतिरङ्ना। 

तररषटूपदराटितङन्तला 

केपटपोतकः ते निकरं गता ॥ ४ ॥ 

अवर इति ॥ टे कपटपोतक तत्र अवसरे च व्रजपदे काचन 

अङ्गना ते निकटं गता सहं । कपटपोततकं कपटवारकम्वर्प ¦ अनेन 

सम्बोधनेन पूतनाया उचमस्य॒निप्करुतं चोत्यते । तत्न तस्मिन् अव 

सरे समये। नन्दस्य जागमनात् पूरवमेवेदय्ः। चकारस्य | व्रजपदे 

पटापवाटिकायाम्-। काचन अज्ञाता। अङ्गना युवतिः | ते श्रीवास 

कृष्णक्य। निकटमन्तिकम् | गता प्राप्ठा। खल्विति प्रसिद्धौ । अङ्ग 

नायाः स्वहूयमाह--मयुराकृतिः तरररपदररारितकुन्तरा इति। मधुराकृतिः 

रम्यस्वषूपा । वरखपटूपदससितिकुन्तला तररेः चश्चलेः षट्पदे; अमरः साङ्ताः। 

अल कारिता द्यस्य रुक्षणगरा व्याप्ता इव्यथः । सस्प्रतवं च प्रीयते । कुन्तलाः 

केशा यस्याः सा। सोरभ्यलोभादिति भावः ॥ 

पूतना श्रीवारकृप्णं गृहीतवतीत्याद -- 

मपदि सा हतबालक्रचेतना 

निशिचरान्वयजा किर पूतना । 
व्रजवधूष्विंह केयमिति क्षणं 

विमृशतीषु भवन्तप्रुपाददे 

सपदाति ॥ सा पूतना सपदि भवन्तम् उपाददे किर । 

सा रम्यरूपधारिणी । पूतना तदाख्या । सपदि क्चरिति। भवन्तं श्रीवास 

कृष्णम् । उपाददे गृहीतवती । किलेति वार्तायाम् | 
किमिति निवारितेति चेत्तव्राह--त्रजवधूषु इति क्षणं 

ब्रजवधूषु गोपाङ्गना । इति एवं प्रकरेण । 

सतीषु । निवारणात् पवेमेवेति भावः । 

|| “५ | 

ननु त्रनाङ्खनाभिः 

विमृशतीषु इति । 

विमृशतीषु चिन्तयन्तीषु 

विमशेनप्रकारमाह -- द्यम् इट 
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का इति। इवं दृश्यमानौ तरुणी। इह त्जे। का अदष्पू्वतया का 
नाम मवेदिस्यथेः। पूतनायाः स्वमावमाह-हृतवबारुकचेतना इति । हताः 

। ४ ^ ५४ € ` ५ 
अपहताः बारकानां शिशूनां चेतनाः चेतन्यानि। प्राणा हव्यथः। यया. 

सा। कथमस्या ईटशः स्वमावः सममभूदिति चेत्तत्राह-- निरिचरान्वयजा 

इति।. निशिचराणां राक्षसानामन्वये व॑रो जाता यतस्तस्मादिति भावः॥ 

किञचेयं भगवते श्रीबार्कृष्णाय स्तनमपिं दत्तवतीव्याह-- 

ललितभावषिलासहूतात्मभि- -... 

युयतिभिः प्रतिरोद्धुमपारिता | 
स्तनभसो भवनान्तनिषेदुषी | 

्रददृषी भवते कपटात्मने ॥ ६ ॥ 
ललितभावेति ॥ असो भवनान्तनिषेदुषी कपटासने भवते 

स्तनं प्रददुषी । असो पूतना | मवनान्तनिषेदुषी भवनान्ते गृहाभ्यन्तरे निषेदुषी 

उपविष्टा सती | कपटासमने कपटपोतकाय । अनेन पूतनाया नाशो ध्वन्यते । भवते 
श्रीवारङृष्णाय । स्तनं कुचम् । प्रददुषी दत्तवती । ननु गोपिकाभिः कुतो 

न प्रतिषिद्धेत्याश्ङ्कायामाह--युवतिमिः प्रतिरोदूधुमपारिता इति । युवतिभिः 

गोपीभिः। प्रतिरौदधुं निषेद्धुम्। अपारिता अशक्या। अत्र॒ हेतुः 

ररङितभावविलासहतातमभिः इति । रक्तिन मनोहरेण भावेन विंलासेश्च 
हृतः वशीकृतः आसा मनो यासां ताभिः॥ 

श्रीबारुङ्ृष्णः पूतनां हन्तुं तस्याः स्तनमपिबदितव्याह-- 

समधिरुह्य तदज्गमश्चङ्किति- 
स्त्वमथ बालकरोपनरो षितः | 

मह दिशाग्रफटं कचमण्डलं 

प्रतिचुचूषिथ दु षिषद्षितम् ॥ ७ ॥ 
समधिश्दयति ॥ अथ त्वमपि अशङ्कितः तदङ्क समधिरुष्ष॒दुविष 

दूषितं कुचमण्डे . प्रतिचुनूषिथ । अथ अनन्तरम् । त्वं श्रीबारुकृष्णः | 
1 1८: 
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अपिस्समुच्चये। अराद्भितः शङ्कारहितः। तदङ्कं॑तस्याः पूतनाया अङ्कमु्स 

ङ़म्। समधिरुह्य आर्य । दुविषदूषितं दुविषेण बालकानां मारणदेतुत्वात् 

देन विषेण दूषितम् । कुचमण्डरं स्तनमण्डरत् | प्रतिचुचूषिथ वक्त्र 

निवेश्याङ्गुष्ठाभ्यां निष्पीड्य वचुष्रणं कृतवान् । अलोपमामाह-- महत् आर | 

फरुमिव इति । महत् प्रु] ञग्रफरम् आन्रभ्य चूतस्य फलम् । 

चूषणे हतुः --- बारुकलोपनरोपितः इति। बारुकानां शिशूनां रोपनेन मार 

णेन रोषितः कोपितः। तां हन्तुमिति भावः॥ 

अथ पूतनमोक्षमाद- 

असुमिरेव समं धयति त्वयि 
स्तनममो स्तनितोपमनिखना ¦ 

निरपतद्धयदायि निजं वपु 

प्रतिगता प्रविसाये मुजावुमो ॥ ८ ॥ 

असुभिरिति | असौ निरपतत् । असौ पूतना । निरपतत् प्राणान् 
स्यक्त्वा निपपात । अग्र हेतुभाह-- त्वयि असुभिः पए समं धयति इति। 

त्वयि श्रीबार्कृष्णे । असुभिः प्राणेः। एवकारेण दुर्विषादिव्यवच्छरेदः | 

सम॑ सह । धयति स्तनं पिबति सति । पतन्त्याः पूतनायास्तात्कारिकं 

विरोषमाह--स्तनितोपमनिस्वना निजं वपुः प्रतिगता उभौ भुजौ प्रविसाय 

इति। स्तनितोपमनिस्वना स्तनितोपमः धनगजितसदशा निस्वनः शब्दा 

यस्याः सा। निजमासीयम्। वपुः शरीरम्। प्रतिगता प्राप्ता सती। 

भुजो बाह । प्रविसायं प्रसार्य । पूतनाशीरस्य स्वरूपमाह-- भयदायि इति । 
द्ैषामात्रो्रदंषट्स्यं गिरिकन्दरनासिकम्) गण्डरेलम्तनं रोद्रं॑प्रकीर्णीरुण 
मूर्धजम् ॥ अन्धकूपगभीराक्षं पुङिनिारोहभीषणम्। बद्धसेतुभुजोवेडङ्घ्रिशूत्यतोय 

हदोदरम् ` इति श्रीमद्धागवतोक्तस्वरूपमित्यथः ॥ 

गोप्यः पूतनाशरीरात् भगवन्तं श्रीषर्ङ्कृष्णं जगृहरिव्याह -- 
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मयदधोषणभीषणविग्रद- 
भरवणदश्चेनमो हितवह्े । 

व्रजपदे तदुरःस्थरखेलना- 
न्यनुभवन्तमगहत गोपिकाः ॥ ९ ॥ 

भयदेति॥ गोपिकाः अगृहत। त्वामिति रोषः। गोपिकाः 

गोपक्षियः। तां भवन्तं श्रीवालङ्ृष्णम् । अगृहत जगृहुः । तदानीन्तन 

भगवतश्चेष्ितमाह-- तदुरःस्थर्खेरनानि अनुभवन्तमिति । तदुरःस्थरुखेरनानि 
तस्याः पूतनायाः उरः स्थले वक्षःस्थले खेरनानि पादावधूननादिरूपाः कीडाः । अनु 

भवन्तं कुर्वाणमित्यथः । पूतनायां पतितायां सज्ञातां त्रजपदस्य दश्ामाह- 
तेजपदे भयदघोषणभीषण विग्रहश्रवणदशेनमो हितवष्टवे इति । व्रजपदे पशुप 

वारिकायाम्। भयदधोषणभीषण विग्रह श्रवणदशंनमोहितवहवे भयदस्य भयदा 

यिनः धोषणस्य शब्दस्य भीषणस्य भयानकस्य विग्रहस्य शरीरस्य श्रवणेन 

श्रुत्या दर्थनेनवरोकनेन च मोहिताः । जातसम्भमा इव्यर्थः । वहवः 

गोपा यर्िमस्तथाविधे सति। अतर यथासंख्यं धोषणस्य श्रवणेन विग्रहस्य 

द्ंनेनन्वयो बोध्यः। प्रथमं घोषं श्रुत्वा ्षरिति ततागत्य पश्वाद्रिगहं 
षट्च मोहिता इति विभावनीयम् ॥ 

गोप्यः श्रीवारङकृष्णस्य रक्षां चशृरित्याह - 

थुवनमङ्गलनामभिरेव ते 

युप्रतिमितरेहुधा कृतरक्षण | 
त्पमयि वातनिकेतननाथ मा- 

मगदयन् कुरु ताकसेवकम् ॥ १० ॥ 

युवनमङ्कछेति॥ चतवं युवतिभिः ते एव सुवनमङ्र्नामभिः बहुषा 
छृतरक्षणः। चवं श्रीवारुषृष्णः । युवतिभिः गोपीभिः। ते त्व। पए 

करेणान्येषां व्यवच्छेदः । युवनमङ्गलनामभिः भुवनमङ्गल; जगन्मङ्धरेः नामभिः। 
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बहुमिर्बहुपरकारैरिषर्थः । कतरक्षणः कृतं रक्षणं यस्य । आसीरिति रोषः। 

रक्षणप्रकारश्च श्रीमद्धागवतेऽनुसन्धेयः । अथ प्राथयते---अयि वातनिकेतन 

नाथ त्वं मामगदयन् तावकसेवकं कुर इति। अयीति सम्बोधने । वात् 
निकेतननाथ श्रीगुरवायुपुरनाथ । तं श्रीबालङ्ृष्णः । मामनन्यशरणम् । 

अगदयन् नीरोगं कुर्वन् । तावकसेव कं ठद्वक्त९। कुरु विधेहि ॥ 

इति वार्धिककरदानाय नन्दस्य मथुराप्रवेशवणने पूतनामोक्षवर्णने च 

चत्वारिशदशकम् ॥ 

` एकचत्वारिशद शकम् ॥ 

अथ वसुदेवगिरमाकण्ये प्रतिनिवृततस्य नन्दस्य वृत्तमाहू- ~ 

नेश्वरः शौ थियो . निज्ञम्य 
समात्रजननभ्वनि भीतचेताः। 

निष्षिष्टनिषरेषतरं निरीक्ष्य 

कशचित् पदाथ शरणं गतस्त्वाम् ।॥ १ ॥ 

व्रजेश्वर इति| त्रजेधरः सां शरणं गत; त्रनेश्वर; ` नन्द. | 

सवां श्रीहरिम् । शरणं रक्षितारम्। गतः प्राप्तः । श्रीवारष्ृप्णमदृष्ट 
परवरस्तः रक्षितुमिति भावः । अत देतुमाह--कच्चित् पदश्च निरीक्ष्य इति | 
कञ्चित् अतिमहत्वाददृ्पूवत्वाच किमिदमिति जञातुमरक्यम् । पदाथ वस्तु | 
तदानीं नन्दस्य पूतनशिरीप्मेतदियज्ञनात् पदार्थमिव्ुक्तिः । नन्देन टष्टम्य 
पदार्थस्यातिभीषणतामादह् -- निप्पिष्टनिररोषतरुमिति । निष्पिष्टः पतनजवेन 
पातिताद्चूर्णीकृताश्च निर्दोषाः निखिलाः तिगव्यूतयन्त्रस्थास्तरवो दुमा येन तम्। 
उ मद्वाग न हे खिगव्यूत्यन्त ट ततश्च श्रीमद्वागवते-पतमानोऽपि तदेहननिगव्ूतयन्तरदरुमान् । चूर्णयामास 
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रजेन्द् महदासीत्तदद्धुतम् ' इति । ननु किमित्येवं विधं पदां निरीक्ष्य नन्दस्तनयं 

रक्षितुं हरिं चरणं यया विव्याशङ्कायामाह--अध्वनि भीतचेताः समत्रजन्निति | 

अध्वनि ब्रजागमनमार्गे। भीतचेताः भीतं पुापायश्चङ्कया भयक्रान्तं चेतो मनो 

यस्य सः । समाव्रजन् आगच्छन् । पुत्ापायरङ्कादेतुमाह-- शोरििचः निश्चम्य 

इति । शौरिवचः शौरेः श्रीवसुदेवस्य वचः “इह च सन्त्यनिमित्तशतानि) 

इत्यादिवचनम् । निशम्य श्रत्वा ॥ 

अथ गोपानां तात्काश्किीं प्रबृतिमाह-- 

निशम्य गोपीवचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्धाः | 
त्वत्पातितं षोरपिशाचदेहं देहुषिदूरेऽथ इटारङ़ृत्तम् ॥ २ ॥ 

निशम्येति ॥ सर्वे गोपाः अपि भयविस्मयान्धाः । मयविस्मयान्धाः 

भयेन भीत्या विस्मयेनादूमुतेन च अन्धाः कतेन्यमजानन्त इत्यथः । बभू 

वुरिति रोषः। अत्र देतुः--गोपीवचनात् उदन्तं निशम्य इति। गोपी 

वनात् गोपीनां गोपखीणां वचनादुक्तेः) उदन्त वृत्तान्तम् । निशम्य 

शरुत्वा । अल्ल भयं धोररूपदशंनात् , श्रीबारङृष्णेनेतत् पतितमिति विस्मय 
श्चद्यवगन्तम्यम् | अथ त्वतातितंः घोरपि्चाचदेहं विदूरे देहुः। अथ 

मयविस्मययो; किंश्िदपगमाचदा गोपाः किंञ्चिलन्धचेतना वमू वुः, तदेत्यथः। 

स्वत्पातितं त्वया श्रीषालकृष्णेन पातितं हतम् । घोरपिशाचदेहं॑षोरमति 

भीषणं पिशचदेटं पिशाचशरीप्म् । विद्रे दृ्देशं नीत्वा तत्रैत्यथेः। 

देहुः मस्मीचक्रुः। ननु कथं तःदशमतिमहत् पूतनाश्रीरं गोपा दूर 
निन्युरिति चेत्तत्राह-- कुठारङृतमिति। कुटः परद्ुभिः कृत्त खण्डञ्चः 

कृतम्| गोपा इत्यस्मिन् बवाक्येऽप्यनुषज्यते ॥ 

दद्यमानात् पृतनाश्रीरात् सुरभिधूमराशिरुषितोऽम् दिव्याह-- 

त्वत्पीतपूतस्तनतच्छगैरात् सयचलन्नुचतरो हि धूमः। 
शङ्ामधादागश्वः किमेष कि चान्दनो गोखयुर्बोऽथकेति ॥ २ ॥ 
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त्वत्पीतेति ॥ चत्यीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुच्चरन् उच्चतरः धूमः 

हि इति शङ्कामधात्। लल्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् त्या श्रीबारष्ष्णेन 

पीतः अत एव पूतः निरस्तकिल्विषः स्तनः कुचो यस्य॒ तस्मात् तस्याः 

पूतनायाः शरीरात् देहात् । अत्र तादशस्तनाधिष्ठानतया कृष्णस्याङ्कारोदर्णा 

दिना च तदस्यापि निरस्तकिल्विषतमवगन्तव्यम्। उक्तं च श्रीमद्धाग 

वते-- (दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागरुसोरभः । उचितः कृष्णनिभेक्तसपदयःहत 

पाप्मनः' इति । समुचटन् समुदितः । एतच्च विरोषणं राङ्काधानकारणी 

भूतसौरभ्यदेतुप्रदशंनपरम् । उच्वतरः भययुचः। हीति ववर्थ] इति एव 

प्रकाराम्। राङ्कां संयम् । अधात् जनयामास। तव्रस्यानां गोपानानिति 

रोषः। शङ्काप्रकारमाह-- एषः आगरवः किं चान्दनः किम्, अथवा गौ 
स्गुख्वः इति । एषः धूमः । आगरवः अगरुस्रारादुलितः। किमिति 

वितर्के। एवमुत्तरताऽपि। चान्दनः चन्दनसारादुस्थितः। अथवेति पक्षा 
न्तरे। गोस्गुखवः गुस्गुरोरुसिथितः। तत्रत्या गोपा दह्यमाने पूतनाशरीरे 
चिताधूमगन्धमाघ्रायेवं शशङ्किरे इत्यः ॥ 

ननु किमथमेतत् पूतनाक्चरीरं भगवान् घुरभिगन्धमकरो दविव्याशड्क्य 

ततर हेतुं स्वममुखेक्ष्य दशेयति-- 

मदङ्गसङ्गस्य फलं न दृरे क्षणम तावत् मग्रतामपि स्यात् । 
इत्यु्टपन् ववतद्टजेभ्यस्त्रं पूतनामातनुथाः सुगन्धिम् ॥ ४॥ 

मदङ्गति ॥ चरं पूतनां सुगन्धिम् आतनुथाः। वं श्रीबरारृङ्कष्णः 

सुगन्धिम् सुरश्रिलन्धाम्। जातनुथाः कृतवानसि । जल प्रयोजनमाह-- 
वृहवतलजेभ्यः इति उहपन्निति । वहवतहनेभ्यः श्रीवाख्क्रप्णदशनस्परनादिना 

प्रशस्तेभ्यो गोपेभ्यः। इति अनेन प्रकारेण । उपन् कथयन् । उक्त्वेव 

बोधयत्निव्यथः । कथनप्रकारमाद् --मदङ्गसङ्गष्य फलं दृरे न, क्षणेन 

तावत् भवतामपि स्यादिति। मदद्धसद्धस्य मम ब्रह्मासनः श्रीबारु्कष्णस्य अङ 

शरीरं तस्य सङ्गः दर्शनस्पशेनाङ्कारोपणसलनादि तस्य । फलं मुक्तिः 
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न दूरे न जन्मान्तरे । भविष्यतीति रोषः। यदियं मां हन्तुयु्यताऽपि पूतना 

अधुनैव सुक्ताऽभूत्, तत् क्षटित्येव मदङ्गसङ्गफल्मापिरिवयर्थः । क्षणेन अनना 
2 

न्तरे विना। तावदित्यवधारणे । अयो गन्यवच्छेदाथकस्ताक्च्छब्दः । 

मवतां मदीययोगकषेमैकनिरतानाम् । अपिस्समु्ये । स्यात् भविष्यत्यसंश 

यम्। मम प्रतिकरलमाचरतामपि मदङ्गसङ्गात् क्षटिति फलपराप्िः सम्भवति, 

किं पुनः सेहान्मदायत्तचेतसां भवतामिति भावः ॥ 

अथ गोपाः श्रीबाटङ्कष्णवदनारविन्दं विलोक्यातीव जृषुरित्याह- 

चित्रं पिन्ञाच्या न हतः कुमारधितरं पुरैवाकथि शो रिणेदम् । 

इति प्रशंसन् फ गोपलोको भवन्धुखारोकरसे न्यमाङ्क्षीत् ॥ ५ ॥ 

चित्रमिति ॥ गोपरोकः इति प्रशंसन् भवन्मुखारोकरसे न्यमाङ्क्षीत् 

किं । गोपलोकः गोपसमूहः । इति अनेन प्रकारेण । प्रशंसन् स्तुवन् । 

भवन्भुखारोकरसे भवतः श्रीबार्कृष्णस्य यन्मुखं वदनसरसिजं तस्यारोकः 

दशनं तत्र यो रस अनिन्दस्तस्मिन् । न्यमाङ्क्षीत् निमभोऽमूत् । किलेति 

वातीयाम् । श्रीवारक्रष्णवदनार विन्ददर् नेन विगरितवेयान्तरमानन्दमन्वभूवन्नि 

स्यथः । प्रशंसाप्रकारमाह-- कुमारः पिशाच्या न हतः चित्रम् । इदं शोरिणा पुरा 

एव॒ अकथि चित्रम् इति । कुमारः नन्दासजः । पिशाच्या पूतनया। न हतः 

न व्यापादितः । चित्रमदूमुतम् । न हत इति यत् , तत् चित्तमिव्यथः। इदं 

यदत्र समभवत् । शौरिणा श्रीवसुदेवेन । पुरेव पूर्वमेव अकथि इह च 
सन््यनिमित्तशतानि' इत्यादिनोक्तम् ॥ | 

भगवत्साननिध्याद््रजोकसः सर्वेपि मुमुदिर इ्याह-- 

दिने दिनेऽथ प्रतिश्द्रक्ष्मीरक्षीणमङ्करयश्चतो वजोऽयम्। 

भवन्निवासादयि वासुदेव प्रमोदसाद्द्रः परितो षिरजि ॥६॥ 

दिने दिन इति ॥ अयि वासुदेव अयं तजः भवन्निवासात् अथ 

दिनि दिने परतिवृद्धरक्ष्मीः अक्षीणमङ्गल्यशनः परितः प्रमोदसान्द्रः विरेजे । 
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अयीति सम्बोधने । वासुदेव वसुदेवसूनो । त्रः त्रजस्थजनः । जत्र व्रजस्थजने 

त्रजपदस्य रक्चणया तिरश्चामपि वरजस्थानां प्रमोदसान्द्रता ध्वन्यते । भवन्निवासात् 

भक्तः श्रीबारुक्रष्णरूपस्य' श्रीविकरुष्ठनिरुयस्य निवासादवस्थानःत् । जथ अनन्तरम् । 

दिने दिने प्रतिदिनम्) परतिवृद्धरक्षमीः प्रतिवृृद्धा प्रबद्धा रक्ष्मीः श्रीर्यस्य | 

अक्षीणमङ्गट्यशचतः अक्षीणानि अविनष्टानि मङ्गल्यानां शुभानां शतानि यस्य । 

अत एव परितः सवतः । प्रमोदसान्द्रः ञआनन्दभरतुन्दिखन्तःकरणः । अतं 

परित इत्यनेन न कदाचिदपि प्रमोदसान्दरतभङ्ग इत्युक्तम् । विरेजे शशमे ॥ 

अथ तिमिर्गोपीनां भगवतः श्रीबारक्कप्णप्य रारनादिप्रकारं वणेयति- - 

गृहेषु ते कोमससूपहाप्तमियःकथाङ्कुङिताः कमन्य । 

वृत्तेषु कृर्येषु भवन्निरीक्षासमागताः प्रस्यह मत्यनन्दन् ॥ ७ ॥ 

गृरेष्विति ॥| कमन्य: प्रत्य्म् अति अनन्दन्| कमन्यः गोप्यः । 

प्रयहं प्रतिदिनम् | अति अस्यथेम्] अनन्दन् सुमुद्रिरे। कि कृतवत्य इति 

चेतत्राह--गृहेषु ते कोमटरूपहासमिथःकथासङ्कुरिताः छत्येषु वृत्तेषु भव 

निरीक्षासमागताः इति । गृहेषु स्वभवनेषु | ते तव श्रीवारकरष्णस्य । कोर 

रूपहासमिथःकथासङ्कुरिताः कोमल्स्य मनोहरतरपय सूपस्य आकारस्य 

हासस्य दसितस्य च मिथःकथया परस्परसम्मा्रणेन सङ्कुरताः । सन्यापारा 

इयर्थः । कृल्येषु प्रत्यहं कतव्येषु गोदोहनसम्ार्जनपाकपतिशुश्रषषणादिषु वृत्तेषु 

अवसितेषु । मवन्निरीक्षासमागतः भवतः बारकरः्णस्य निरीक्षया दरँनेच्छया 

समागताः नन्दभवनं प्रक्षाः । चकारोऽत्राध्याहतेव्यः । स्वभवनेषु स्व्कस्ान्या 

चरन्त्यः प्रायशः श्रीबारुक्रष्णविषयकेणारापेन नन्दभवनमृपेव्य श्रीबारक्रष्ण 

विलोकनेन च प्रतिदिनमतीव ननन्दुरिवय्थंः ॥ 

अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रति वत्सेन । 
एदि मामिल्युपसाये पाणी त्वयीश्च कि किन कृतं वधूमिः । ८ ॥ 

अहो इति।॥ दे ईश वधृमिः कुमारः मयि दत्तदृष्टिः, अहौ वस्स 

लेनं मां प्रतिं स्मित कतम्, त्वं मामेहि एहि इति पाणी उपसाये ल्यं 
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किं करि नं कृतम्| ईश्च जगदरक्षक श्रीबारङरृप्णस्वरूप विष्णो। वधूमिः 

गोपीभिः । कुमारः वार्कः । दत्तदृष्टिः दत्ता अपिता दृष्टिः दक् येन 

सः। जहो इत्याश्यै हरषे वा। वस्सठेन वात्सस्यवता । अत्र कुमारे 
णेति विभक्तिविपरिणामेन योजनीयम् | मां प्रति मामुदिश्य। स्मितं हसि 

तम्। एहि आगच्छ | इति उक्ला। पाणी करौ। उपसायं प्रसायं। 
तयि श्रीवाल्कृष्णे। किं किं न क्रतं चुम्बनाश्ेषणाङ्कारोपणादि सवं 
कृतमिव्यर्थः। अहो भाग्यवव्यो गोपिका इति भावः ॥ 

भवदरपुःस्पशनकौतुकेन करात् करं गो पवधूजनेन । 
नीतस्त्वमाताम्रघरोजमालान्यारसम्विलोलम्बतलामलासीः ॥ ९॥ 

भवदपुरिति ॥ तचम् आताग्रसरोजमासाव्यारम्बिरोरम्बतुराम् अलसीः। 

स्वं श्रीवारुकृष्णः । भाताग्रसरोजमाखम्यारम्बिरो रम्बतुखाम् आताग्रायाम् 

आ समन्तात् ताम्रायां ताम्रवर्णाया सरोजमारायां पङ्गजमालायां व्यारम्बी प्रति 

नवमधुटधन्धतया र्म्बमानो यो लोर्म्बो भअ्रमरस्तस्य तुलां साम्यम्। 

अलासीः कङितवानसि । अत्र हेतुमाह --गोपवधूजनेन करात् करं नीतः इति । 
गोपवधूजनेन गोपलीजनेन । करात् हस्तात् । नीतः प्रापितः। अत्र देतुः--- 

मवद्भपुःस्प्शनकोतुकेन इतिं । भवतः श्रीवारु्कृष्णस्य वपुषः स्पशने यत् 

कौतुकं तेन । वधूजनपाणिपरम्पराया अरुणसरोजमारायमानतया श्रीवारक्घप्णस्य 

तदुप्यारुग्विप्रतिनवमधुलृन्धरो रम्बदेशीयतया तत्सादश्यमिति द्रष्टव्यम् ॥ 

यश्लोदाया भगवलालनप्रकारमाह -- 

निपाययन्ती स्तनमङ्ग लां पिखोकयन्ती परन हसन्ती | 

दशां यशोदा कतमां न भेजे स ताद्शः पाहि हरे गदान्पाम् ॥ १० ॥ 

निपाययन्तीति ॥ यशोदा अङ्कगं तवा स्तनं निपाययन्ती वदनं विलो 

कयन्ती हसन्ती कतमां दशां न मेजे। अङ्कगमुरसङ्गवतिनम्। स्वां 

श्रीवालङ्कृष्णम् । स्तनं कुचम्। निपाययन्ती नितर पाययन्ती । वदनं श्रीवार 
{ 4] 
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कृष्णमुखार विन्दम्। विलोकयन्ती पयन्ती । कतमां कीटृक्षीम् । दर्शा 

विश्मयोसुक्यापायशङ्कादेवप्रार्थनवैवद्यादिरूपामवस्थाम्। भजे प्राप्तवती । सवां 

अपि दशाः प्राप्तवतीव्यथैः। अथ प्रार्थयते-हे हरे तारशः सः ववं मां 

गदात् पाहि इति। हरे विष्णो । तारश्च: श्रीवारुङ्कष्णष्पः। सः तथा 

विधभक्तवा्सल्ययुक्तः । त्वं श्रीगुरुवायुपुरनाथः । माम् अनन्यशरणम् । गदात् 
सवामयात् । पाहि त्रायस्व  ॥ 

इति पूतमाररीरदाहवणन बारुकरालनेन यशोदार्दः ना निरतिश्चयानन्दवणंने च 

पकचत्वारिंशदशाकम् ॥ 

अथ द्विचत्वारिशदशकम् | 

अथ भगवतः शकटायुरमर्दनं प्रस्तोति- 

कदापि जन्मक्षेदिने तव प्रभो निमन्तरतज्ञातिवपूमदहीहरा । 
महानसस्त्वां सविधे निधाय सा महानसादौ ववृते व्रजेश्वरी ॥ ९१ ॥ 

कदापीति ॥ हे प्रमो कदापि तव॒ जन्मर्षदिने निमन्वितज्ञातिवधू 
महीयुरा सा त्रजेधरी लां महानसः सविधे निधाय महानसादौ वृते । 

प्रमो अलङ्नीयश्चासन । कदापि कर्िमश्चित् । तव श्रीबारकृष्णस्य । जन्मरधु 
दिने जन्मनक्षतरदिवसे । निमन्त्रितज्ञातिवधूमहीसुरा निमन्त्रिता आहृता ज्ञातीनां 

वध्वः सियो महीसुर विप्रायया सा। सा त्रनेधरी यशोदा।| त्वां श्री 

बार्कुष्णम् | महानसः महतोऽनसः शकटस्य | सविधे समीपे । अधस्तादि 

स्यथः । निधाय शाययित्वा । महानसादो महानसप्रमृतिषु देरोषु | वतते 
अवर्तत । स्वकर्मव्यग्रतयेति मावः। ननु स्वप्यपायरटितेषु बहुषु परदेरोषु किमिति 
यशोदया प्राणेभ्योऽपि प्रियः स्वासजः शकटम्याधस्ताच्छायित इत्ति नाशङ्क 
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नीयम् , शकटरूपच्छन्नमसुरं हन्तुमुचतस्यारुद्वनीयश्चासनस्य भगवतो हरेः प्रेरणा 

देवं कृतवतीर्यनुसन्धेयम् । अयमेवाथः प्रमो इत्यनेन सूचितः ॥ 
न । धे 

साकटभञ्नं दशयति- 

ततो भवत्राणनियुक्तबारकम्रभीतिसङ्क्न्दनसङ्छलारेः । 
विमिश्रमश्रावि भवस्समीपतः परिस्फुरदारुचटचटारवः ॥ २॥ 

तत॒ इति| ततः भवत्समीपतः परिस्फुरद्।रुचर्टारवः भवत्ताण 

नियुक्तयाकपभीतिसङ्कन्दनसङ्कुकारवेः विमिश्रम् अश्रावि | ततः अनन्तरम् । 
भवत्समीपतः भवतः श्रीबारकृष्णस्य समीपात् । परिस्फुरद्ासुचटचटारवः परिर्फु 

रतां विधरितसन्धिबन्धनादीनां दाखूणां शकटावयवानां ` चक्राक्षादीनां चरचरा 

रवः चरचटशब्दः । भवत्राणनियुक्तवाटकप्रमी तिसङ्करन्दनसङ्कुसारेः भवतः 

स्वातमजस्य लाणे रक्षणे नियुक्तानामादिष्टानां बालकानां गोपार्बाखानां प्रकृष्टा 

भीतिः शकटविदलनपतनादिदशंनमहाश्चब्दश्चवणजनितं भयं तया यत् सङ्कन्दनम् 
उचैरक्रन्दनं तस्थ सङ्कुले; बहुभिः कृतत्वात् प्रवदधेरारवैरशब्दैः । विमिभ्ं 
सङ्गीणं यथा मवति तथा । अश्रावि श्रुतः। यशोदादिमिरिति रोषः ॥ 

शकर विदरनराब्दं श्रत्वा गोप्यस्ससम्भ्रमं तत्राजम्मुरित्याह-- 

ततस्तदाकणनसम्प्रमश्रमप्रकस्पिवक्षोजभरा बजाङ्गनाः । 

भवन्तमन्तद दश्स्समन्ततो षिनिष्पतदारुणदार्पध्यगम् ॥ ३ ॥ 

तत इति ॥ ततः व्रजाङ्गना: भवन्तम् अन्तः ददृशुः । ततः अनन्तरम् । 

वजाङ्गनाः गोप्यः । भवन्तं श्रीबारष्कष्णम् । अन्तः भवनान्तः। ददृशुः दृष्टवत्यः । 

गोपीनां तात्कार्िकीमवस्थामाह-- तदाकणेनसम्भमश्रमप्रकम्पिवक्षोजभराः इति। 

तस्य बालकसङ्करन्द नरव विमिश्रस्य शकट विदरनध्वनेराकणनेन श्रवणेन यः किमिद 

मापतितं पूववननन्दसूनोरिति सम्भरमः स्वस्वगेहाननन्दगेहं भरति धावनेन यः 

श्रमश्च ताभ्यां प्रकम्पिनो प्रकर्षेण कम्पमानो वक्षोजमरौ स्तनभारो यासां 

ताः । भगवतोऽपि तात्काङिकीमवस्थां दञ्ेयति--- विनिष्यतद्ारुणदारुमध्यग 
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मिति। विनिष्पततां समन्तात् पतितानां दारुणानां गुरतराणां दाू्णाम्ष 

कूबरादिशकटावयवानां मध्यगं मध्यवतिनम् ॥ 

अथ नन्दादयोऽपि तत्राजम्मुरित्याह-- 

शिशोरहो किं किमभूदिति दरुतं प्रधाव्य नन्दः पशुपा भूषुराः । 
भवन्तमारोक्य यज्ञोद्या धृतं समाश्वसन्श्रजराद्रेरो चनाः ॥ ४॥ 

िशचोरिति ॥ नन्दः पशुपाः भूसुराः च इति दुतं प्रधाव्य भवर््त 
यशोदया धृतम् आलोक्य अश्वजखद्ररोचनाः समाश्चसन्। पडुपाः गोपाः | 

भूयुरा; ब्राह्मणाः। चकारः समुचये । इतिं एवमुक्त्वा । द्रुतं अरिति। 

पराग्य प्रकर्षण विद्राव्य । भवन्तं श्रीवालृप्णम् । धृतं गृहीतम्। आरोक्य 
षट! अश्रुजसाद्रलोेचनाः अश्रुनलेन श्रीवारष्प्णस्य नीरुजस्य दर्मौनात् 
जातेनानन्दाश्रुणा अर्द्र सिक्ते रोचने नयने येषां ते। समाश्वसन् आश्वस्ता 
बमूवुः । इतिशब्दाधमुक्तिपरकारमाह--अहौ रिशो; शि किमभूदिति । 
जहो इति ससम्प्माचयै । दिशोः बारकस्य | कि किमिति सम्मा 
विरक्तिः अमूत् आपतितम् ॥ 

गोपाः शकटभञ्जने हेतुमपरयन्तो विभ्मिताम्तत्रातिष्ठनिव्याद-- 
५ ~ (~. „ ० [स | कस्को तु कोतरङृत एष भिस्मयो विशङ्कट यच्छकरं परिपारितम् | 

न कारणं किशिदिहेति ते स्थिता, स्वनासिकादत्तकरस्त्रदीक्षका; ॥ ५॥ 
कर्क इति ॥ दीक्षाः ते इति स्वनासिकादत्तकराः स्थिताः । 

लवीक्षकाः तव ॒श्रीवारङकष्णस्य रक्षकाः द्रष्टारः। ते गोपाः। इति ए 
मुक्त्वा। स्वनासिकादत्तकराः स्वस्य नासिकायां नासायां दत्तः अर्पितः करो 
यस्ते| स्थिताः अतिषठन्। उक्तिभकारमाह-- एष; कस्क. कोतस्कुतः नु 
वियाङ्कटं शकटं विपारितं यत् दृह न किञ्चित् कारणम् , एषः विस्मयः 
दति। एषः दृर्यमानौ विदोषः | कम्कः कः कः कौश; कोटरः । 
सम्भमात् द्विरुक्तिः | एवमुत्तवराऽपि। कौतस्कुतः कुतः कुतः कस्मात् कम्मात् 
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कारणादागतः। न्विति वितर्के। विशङ्कट महत्। शकटम् अनः। 

विपारितं षिदकितम्। इह विदरने। कारणं हेतुः । दश्यत इति रोषः। 

एष; शकट विदरनम्। , विस्मयः आश्वर्यभूतः। एष इत्यस्य मध्यमणि 

नयायेनात्नापि सम्बन्धः । . स्वनासिकादत्तकरा इत्याश्र्ानुभावप्रददेनपरम् ॥ 

श्रीवारक्रृष्णं रक्षितुं यशोदया नियुक्ताः बालकाः शकरटभञ्जने हेतु 

मवदन्नित्याह- 

कुमारकस्यास्य पयोधराथिनः 
प्ररोदने रोरपदाम्बुजाहतम्। 

मया मया दष्टमनो षिपयगा- 

दितीक्च ते पालक बारका जगुः ॥ £ ॥ 

कुमारकस्येति।॥ दे ईश ते पारकवाल्काः इति जगुः। ईश 

जगद्रक्षक। ते तव श्रीवारुकरृष्णस्य । पारुकबारुकाः पालकाः रक्षिणो 

चालकाः गोपकरुमाराः। इति एवम् । जगुः उचुः। उक्तिप्रकारमाह-- 

अनः अस्य कुमारस्य रोलखपदाम्बुजाहतं विप्यगादिति। अनः शकटः । 

कुमारकस्य वाकस्य । रोख्पद.म्बुजाहतं खोटेन चश्चलेन पदम्बुजेन पादार 

विन्देन आहतमभिहतं सत्। विपयंगात् भममावयवमम् दित्यः । कुमारकरस्य पाद 

चाने हेतुमाह-- प्ररोदने इति। प्रकृष्टं रोदने परोदनं तस्मिन् सति। उत्तानशया 

चारकाः पादौ चाल्यन्तो स्दन्तीति भावः। रोदने हेतुः- पयोधरार्थिनः इति । 

स्तनं पातुममिरुषत इत्यथः । नात्र सन्देहो युष्मामिः कर्त्यः, यदस्माभिरेतत् 

परयक्षीकृतमि्याहुः-- मया मया दृष्टमिति । द्विसक्तिर्तैः प्रतयेकमुक्त मिति दशं 
यितुम् । रृष्॑॑प्रतयक्षीकृतम् ॥ 

गोपा न बारनां भाषितं विरशमुरियाह - -- 

भियां तदा रिश्चिदजानतामिद 

मारकाणामतिदुषेटं वचः । 
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भवसपरभावाविदुरेरितीरितं 
मनागिवाक्षङ्क्यत दश्पूततेः ॥ ७ ॥ ` 

भियेति ॥ भवलममावाविद्रैः इति ईरितम् । भवसभावाविदुरेः 

मवतः श्रीबा्कप्णस्वह्पस्य श्रीहरेः प्रमावः शक्तिप्तदविदुरैः तदनमिजञः । 
कैश्चित् गोपैरिति शेषः। इति इत्थम् । ईरितं कथितम् । कथनभकार 

माह --दइदं कुमारकाणां वचः अतिदुधेटमिति । इदं कुमारकस्या 

स्येत्यादि। कुमारकाणां गोषबारानाम् । वचः वचनम् । अतिदुषेटम् 

अतीव दुर्थटमसङ्गतम्। अत्र हेतुं दशेयति--तदा भिया किञ्चित् अजा 
नतामिति। तदा शकटमञ्जनायवसरे । भिया भयेन | किञ्चित् किमपि 

वस्तुवृत्तम् । अजानताम् अबुध्यताम् । कथित् गोपकरुमारोक्तं सत्यमिति 

तर्किते स्यादपीति सम्भावयत्नाह -दृष्टपूतनेः मनाक् आशङ्क्यत इव इति । 

दृष्टपूतनैः दृष्टा प्रसयक्षीकृता पूतना येस्तैः। कैश्चिदिति रोषः। मनाक् 
ईषत्। आशङ्क्यत श्कितम्। इवेति सम्भावनायाम् । दूरे तिष्ठ 
नेयं देवदत्त इवामातीस्यत्रेवेयं सम्भावना नोस्क्षायामिति द्रष्टव्यम् ॥ 

अथ गोपीनां प्रवरत्तिमाह- 

प्रवारताग्र किमिदं पदं क्षतं 

सरोजरम्यो नु करौ विरोजितौ। 
इति प्रपपेखरुणातरङ्धिता- 

स्त्वदङ्गमापस्पृश्ुरद्गनाजनाः ॥ ८ ॥ 

प्रवालताम्रमिति ॥ अङ्गनाजनाः इति प्रसप॑त्कर्णातरङ्धिताः व्वदङ्धम्. 
आपस्परश्युः। अङ्खनाजनाः गोपीजनाः | इति एवमुक्वा | प्रसर्पत्करुणा 

तरह्िताः प्रसपन्त्या प्रसरन्स्या करुणया कृपया तरद्धिताः तररूमतयः । स्वद्ग 
त्व श्रीबालङ्कः्णस्य अङ्कं शरीरम् । आ समन्तात्। पस्प्रहुः स्प्रशन्ति स्म। 

उक्तिपरकारमाह--ददं प्रवारताम्र पदं क्षतं किम्, सरोजरम्यौ करौ बिरोजितो 

नु इति । प्रवाखताग्र प्रवाखवत् पह्ववत् ताम्रं ताम्रव्णम् | पदं चरणकमलम् । 
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क्षतं व्रणितम् । किमिति विते । सरोजरम्यो सरोजवदरुणसरसीरुहवत् 
रम्यो मनोज्ञो । करौ बहू। विरोजितो भभम न्विति वितर्के । अत्न 

करचरण विदोषणाभ्यां तयोरत्यन्तमार्द॑वं दर्नीयत्वं च ध्वन्यते ॥ 

अथ नन्दो निरामयं श्रीबारकृष्णमश्िप्यातीव जहर्षत्याह- 

अये सुतं देहि जगत्पतेः कृषा- 

तरङ्गपातात् परिपतमदय मे। 
इति स्म संगृह्य पिता त्वदङ्गकं 

युहषुहुः शिष्यति जातकण्टकः ॥ ९ ॥ 

अये इति ॥ पिता इति संगृह्य तद गकं जातकण्टकः मुहुः शिष्यति 

स्म | पिता नन्दः | इति इत्थमुक्त्वा | संगृह्य आदाय । त्वामिति शेषः| 

स्वदङ्गकं तव श्रीवालकरृष्णस्य अङ्गकम् अनुकम्पनीयं ररीरम् । जातकण्टकः 

जाताः अङ्कुरिताः कण्टकाः रोमाच्चा यस्य॒ सः मुहुरणंहुः पुनः पुनः| 
शिष्यति स्म आश्िष्टवान् । नन्दस्यो क्तिभरकारमाह-- अये त्वं जगत्पतेः कृपा 
तर द्गपातात् अद्य परिपातं मे सुतं देहि इति। अषायदेतो सत्यपि तदनुदयादये 

इति हर्षे। यशोदायाः सम्योधने वा । जगत्पतेः जगदीश्वरस्य हरेः। जपा 

तरद्गपातात् कर्णालवप्रा्ेः । अर तरङ्गपदेन कृपायास्सागरत्वप्रतीतेस्तरङ्गस्य 

तदे कदे शलेशतया चायमर्थाो रभ्यत इति द्रष्टव्यम् । अद्य अधुना । परिपातं 

रक्षितम्। मे मभरैतावत्पयन्तमयुत्रतया अतीव दुःखमनुभूतवतः | खतं दैवादि 
दानीं रन्धं पुत्रम् । देहि प्रयच्छ ॥ 

ननु किमथे भगवान् श्रीबालकृप्मरूपो हरिर्यकरं बभज्ञेत्याराङ्क{या 
माह--- । 

अनोनिरीनः किल हन्तुमागत्ः 

सुरारियवं भवता षिदिसितः। 
रजोऽपि नो दष्टमपुष्य तत् क्थ 

स॒ श्ुदधसखे त्वयि लीनान् धवम् ॥ १० | 
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अनोनिलीन इति ॥ अनोनिरीनः हन्तुमागतः सुरारिः एवं भवता 
विर्हितितः किंर। अनोनिरीनः अनसि शकटे निरीनः। तदूपतामुपगत 

इव्यर्थः। हन्सुं मारयितुम्। त्वामिति रोषः † ` आगतः प्राप्तः । सुरारिः 

असुरः । एवमुक्तप्रकरेण । विर्हिसितः हतः 1 , किठेति वातायाम् । ननु 

विहिसित इति यदुक्तम् , तदुयुक्त मित्याशयेनाशङ्कते--अमुष्य रजः अपि न दृष्टम् , 
तत् कथमिति । अमुप्य श॒कटासुरस्य । रजः अपि रजोमात्रतयाऽपि शरीरम्| तत् 

अदनम् । कथं केन प्रकारेणोपपयते । मृतरारीरादङन्स्यासम्भाव्यत्वादिति मावः । 
समाधत्ते-- सः शुद्धसत्वे सवयि ीनवान् ध्रवम् इति। सः शकटसुरः। 

शुद्धसत्त्वे रजस्तमःस्पदौरटितकेवरसच्वविग्रहे । ' त्यि श्रीहरौ। रीनवान् 

रीनोऽमूत् । धरुवं निश्ितम्। अलल खल्वियं वाचोयुक्तिः यद्रनोऽपि नो 
दृष्टमैमुष्य, तत् का कथा तमस इति रजस्तमोविल्येऽस्य भगवत्सायुज्या 
्यमुक्तिरुपपननेवेति ॥ 

अथ द्विजेभेगवतः श्रीवारुक्रृष्णस्य रक्षां चक्ररित्याद-- 

्रपूजितेस्तत्र ततो द्विजातिभिर्विरोषतो कम्मितमङ्गलारिषः | 
व्रजं निजेबास्यरसंषिमोदयम् मरुत्पुराधीन्च रुजां जरीहि मे ॥ ११ ॥ 

्रपूजितेरिति॥ दे मरुटुराधीश ततः तव प्पूनितैः द्विजा 
तिमिः विरोषतः रम्भितमङ्गलाशिषः निजैः बाल्यरसैः वरजं ॑विमोहयन् स्व 
मे रुजां जहीदि । मरुत्पुराधीश श्रीगुरुवायुपुरनाथ । ततः भनन्तरम्। तत 
रने । प्रपूजितैः प्रकर्षेण पूजितैः । द्विजातिभिः ब्राह्मैः। विरोषतः भविष्यदपाय 
राह्कया विशिप्य । रुम्मितमङ्गलाशिषः रम्मिताः प्रापिताः मङ्गररूपा आशिषः अनु 
गरदा यस्य सः। निजैः स्वीथिः। बल्यरतैः बारकेरीरमैः। तर्ज त्रनौ 
कसः सवानित्यथेः। विमोहयन् विरोषेण मोहयन् आनन्दाम्भोपिमस्रहद 
यान् विरचयन् । वं श्रीबारङरृष्णः | मे ममानन्यशरणस्थ । रजा रोगम् । 
जहीहि ! विनाशयेत्यधैः ॥ 

इति शकशसुरवधवर्णनं 
दिचत्वारिशद्ाकं सेकम् ॥ 



विचत्वारिशदशकम् ॥ 

अथ तृणावर्तासुरवधं प्रस्तोति-- 

त्वामेकंदा गुरुमरुत्पुरनाथ बोढुं 
गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ती । 

माता निधाय श्चयने फिमिदं बतेति 
ध्यायन्त्ययेष्टत गृहेषु निविष्श्चङ्ा ॥ १ ॥ 

त्वामिति॥ दे गुरुमरुदयुरनाथ एकदा माता तवां बोदुम् अपार 
यन्ती शायने निधाय इति निविष्ठशङ्गा ध्यायन्ती गदेषु अचेष्टत । गुरु 

मरुत्पुरनाथ श्रीगुरुवायुपुरनाथ । एकदा कदाचित्] माता जननी यशोदा | 

त्वां श्रीवारङ्ृष्णम्। वोदुम् अङ्केन धतम् 1 अपारयन्ती अशक्तः । शायने 

राय्यायाम् । निधाय शाययित्वा । इति अनेन प्रकारेण । निविष्टशङ्गा 

निविष्टा प्रविष्टा शङ्का यस्यां सा। ध्यायन्ती चिन्तयन्ती । तामिति रोषः। 

गृहेषु भवने। पुंिङ्गत्वात् बहुवचनम् । अचेष्टत स्वकर्म॒कुर्वाणाऽवर्तत | 
भगवतो दुवहत्वे देत॒माह--गाढाधिरूढगरिमाणमिति। गाढमल्यर्थमधिषूढः 

पप्तो गरिमा गुरुं येन तम्। इतिरदाब्दाथे राङ्काप्रकारमाह--इदं किं 

घत इति । इदम् आसमजस्य दुवहत्वम् | किं फिनिबन्धनम् | बअतेत्य 
दूभुते ॥ 

अथर तृणावर्तप्रवेशमाह-- 

तापिद्विदुरमुपकणितपोरघोष- 
व्याजुभ्मभिपांसुपटरीपरिपूरिताशः । 

वात्यावपुसस किर देत्यवरस्तणाव- 
तारयो जहार जनमानसहारिणं त्वाम् ॥ २॥ 

तावदिति | तावत् तृणावताख्यः सः दस्यवः जनमानसहारिणं 

स्वां जहार किल । तावत् तस्मिश्नवसरे। तृणाचर्ताख्यः तृणावते इत्याख्या 
£ 42 
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यस्य सः। सः कंसभूव्यतया प्रसिद्धः| दैद्यवरः असुरश्रष्ठः । जन 

भानेसहारिणम् यो जनानां मानसं हरति तमेधैप्यथः। लां श्रीयारङ्कष्णम् । 

जहार हतवान् । जनो हि यः कर्म करोति यादशं स सवथा तादश 

मश्नुते फलम् › इति नर्मोक्तिरियमिति द्रष्टव्यम् । तृणावरतस्य स्वखूपमाह-- 
विदूरम् उपकणितघोरघोषव्याजुम्मभिपांसुपटरीपरिपूरिताश्चः ` वास्यावपुः इति । 
विदूरं दूरादेव । उपकणितेन आकणितेन घोरेण भीमेन घोषेण शब्देन 

ग्याजुम्मभिन्या प्रवृद्धया पांसुपटस्या परागपूरेण च परिपूरितः परितः पूर्तिः 

आशा दिशो येनं ॒सः। वात्यावपुः चक्रवातस्वरूपधरः॥ 

यशोदया पुतमपरयन्ती ररोदेव्याह--- 

उदामर्पासुतिमिरहतद्टिपति 

्रष् फिमप्यङ्गशरे पडपारलोके । 
हा बालकस्य किमिति स्वदुपान्तमाप्रा 

माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद ॥ ३ ॥ 

उदामेति ॥ परुयारुरोके किमपि दद्रष्टुमकुशले माता इति खदुपा 

न्तमाप्ता भवन्तमविरोक्य भृशं रुरोद । पञशुारुरोके गोपसमूहे। किमपि 

करिचिदपि वस्तु । द्रष्टं वीक्षितुम् । अकुशले असमर्थ सति। अतर हेतुः- 

उद््मपासुतिमिराहतदृ्टिपाते इति । उदामेन् उत्कटेन परुतिमिरेण परागपूर 
परतिच्छन्नतया सूयेविम्ब्य सञ्जातं यत्तिमिरमन्धकारस्तेनाहतः प्रतिहतो दृष्टि 
पातः नेत्रपातो यस्य तसिमिन् | माता जननी यशोदा । इति एवं विचिन्त्य । 

त्वदुपान्तं भवत्सन्निधिम् । आप्ता प्राप्ता | भवन्तं श्रीवारङृप्णम् | अविरोक्य 

अदृष्ट । भृशम् अव्यथेम् । ररोद अर्दत्। यश्ोदायाश्चिन्ताप्रकारमाद-- हा 

बालकस्य किमिति हा इति खेदे । बालकस्य शिरः| किं किमापतितम् ॥ 

भगवन्तं श्रीगारङृष्णमुद्रहस्तृणाव्तः सादमवापिप्याह-- 

तावत् स दानवध्ररोऽपि च दीनमूर्ति 
भावत्कमारपरिधारणदरूनवेगः । 
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संङ्खो चमाप तदनु क्षतपांसुघोषे द 

घोषे व्यतायत भवज्ञननीनिनादः ` ॥४॥ 

तावदिति ॥ त्मवत् सः दानववरः अपि दीनमूर्तिः सङ्कोचम् आप 
च । तावत् तदा। सः दानववरः वात्यावपुस्तृणावर्तः। अपिस्त्व् | 

दीनमू्तिः अवरशरीरः। सङ्कोचं कृशताम्। आप प्राप । चकारः समुच्चये । 
अत्र॒ हेतुः- भावत्कभाग्परिधारणद्लवेगः इति। भावत्कः भवत्सम्बन्धी 
यो भारः तस्य परिधारणेन वहनेन ल्लः नष्टो वेगो यस्य सः। अथ 

गोपा यशोदाया रुदितं श्ुश्रुवुरियाह-- तदनु घोषे क्षतपांसुषोषे भवेज्जननी 

निनादः व्यवायत इति। तदनु दैस्ये सङ्ोचशुपगते सति। घोषे गोप 
वाटे। क्षतपांसुधोषे क्षतो नष्टौ पंसुघोषौ यस्िस्तसिमिन् सति। भवज्नननी 

निनादः भवतः श्रीवार्रष्णस्य जनन्याः मातुयशोदाया निनादो रोदनध्वनिः। 

व्यतायत व्याप्तोऽभवत् ॥ 

अथ दानवो नभस्तः पपातेव्याह- 

रोदोपकणेनव्चादुपगम्य गेह 
क्रन्दत्सु नन्दगुखगोपङ्टेषु दीनम् । 

त्वां दानवस्त्वखिलयुक्तिकरं युयुक्षु- 

स्त्वग्यप्रमुश्ति पपात भियत्परदेशात् ॥ ५ ॥ 

रोदोपकणनपश्चाएिति ॥ दनवः तु दीनं तवां सुमु्चुः त्वयि 

अप्मुञ्चति वियस्पदेश्ञात् पपात! दानवः तृणावर्तः । वुविरोषे। तमाह-- 

पपातिति। दीनं सविषादम्। वलां श्रीवालङृप्णम् । मुमुक्षः मोक्तुममिल 

षन्। अप्रमुञ्चति अमुञ्चति सति। विययदेशात् नमसः। पपात भूमौ 

पतितोऽमूत्। भगवतो भारं वोदुमक्षमः सन्निति भावः| नान्त 

भगवतो मुक्तिरिति ्मगममाह- -असिरुकतिकमिति | ॥ असिलानां त 

मोक्ष मोचनं च करोतीति तथोक्तम्। यः सर्वेभ्यो कति भवच्छति, तस्मे 

भगवति युक्ति दातुमभिरूषत्ययं दानव इत्यहा त्व मोल्यमिति नरमोक्ति 
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रियम् । भगवतो दैन्यहेतुमाह--नन्दमुखगोपकुलेषु रोदोपकणनवशात् गेह 
मुपगम्य कन्दत्सु इति। नन्दमुखगोपगुटेषु नन्दप्रभृतिषु गोपसञ्चयेषु । -रोदो 

पकणीनवश्ात्। यशोदाया रोदनघ्वनिं श्रतेत्यथेः। गेहं गृहम्। उपगम्य 

प्राप्य । कन्दत्यु उच्चैः रुदत्य स्यु । स्वभक्तजनपरिदेवनश्रवणमत्र मग 

वतो दैन्यहेतुरिति द्रष्टग्यम्। भक्तप्रियायां तु मुमुश्चुः दीनः क्षीणजीवितः! 
इति ददीनात्तक्कतां सम्मतः पाठः दीनः तां दानवः इतीति प्रतीयते । 

तव्पक्षे स्वांमुमुश्च्दीनः इति योजना । दीनः क्षीणजीवितः इति च व्याख्या ॥ 

अथ ते गोपा भगवन्तमक्षतशरीरमपदश्यननिव्याह-- 

रोदाङरास्तदनु गोपगणा बरिष्ठ 
पाषाणपृष्ट्ुवि देहमतिस्थविष्ठम् । 

्रेषन्त हन्त॒निपतन्तममुष्य वक्ष 
स्यक्षीणमेव च भवन्तमरं हसन्तम् ॥ ६ ॥ 

रोदाङृला इति ॥ तदनु रोदाकुलः गोपगणा; बदिष्ठपाषाणपृष्ठमुवि 
निपतन्तम् अतिस्थविष्ठं देहम् अमुप्य वक्षसि अरु हसन्तं भवन्तं च अक्षी 
णमेव रक्षन्त हन्त। तदनु तस्मिन्नवसरे । रोदाङुलः अतिमा्ं रदन्तः । 
गोपगणाः गोपसङ्घा: । वहिष्ठपाषाणप्ष्ठमुवि बहिष्ठस्य बहिर्व॑र्वमानस्य पाषा 
णस्य शिरायाः प्ष्ठमुवि उपरिभागे । अतिस्थविष्ठम् अतीव स्थविष्ठं पध 
तमम्। देहं तृणावतीसुरशरीरम्। अमुष्य पतितञ्चरीरस्य । वक्षसि उरसि । 
अरम् अस्यथम्। हसन्तं विहसन्तम्। अहमक्षतोऽस्मीति नन्दादीन् बोध 
यितुमिति भावः। मवन्तं श्रीवार्कष्णम् । चकारः समुच्चये । अक्षीणमप 
याक यथा भवति तथेव । रक्षन्त ददृशुः। हन्तेद्यदूभुते ॥ 

गोपा दानवशरीरात् भगवन्तं जगृहुरिव्याह-- 

गरावप्रपातपरिपिष्टगख्िदेद- 
्रष्टासुदृष्टदनुजोपरि धृष्टहासम् । 
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आघ्ना नमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य 
गोपा दधुगिखिरादिव नीलरतम् ॥ ७ ॥ 

ग्रा्प्रपाततेति ॥ गोपाः अरवप्रपातपरिपिष्टगरिठदेहम्रष्टासुदष्टदनुजोपरि 
धृष्टहसम् अम्बुजकरेण आघ्नानं भवन्तम् एत्य दधुः । प्रावप्रपातपरिपिष्टगरिष्ठदेह 

अष्टायुदष्टदनुजोपरि ्राव्णि प्रपातः पतनं तेन परिपिष्टः चूणितो गरः अतिमहान् 

देहरंशरीरं यस्य तस्य, भ्रष्टासोगेतप्राणस्य दुष्टस्य दनुजस्य त्ृमावर्ताुरस्य उपरि 

वक्षसि । धृष्टहासं धृष्ट; उत्कटे हासो यस्य तयथा भवति तथा । अम्बुजकरेण अम्बु 

जप्रतिमेन करेण। आकघ्रानं प्रहरन्तम् | मया हतोऽयं देप्य इति देवान् 
वोधयितुमिवेति भावः। भवन्तं श्रीवारुङृष्णम्। एत्य प्राप्य । दधुरगृही 

तवन्तः। अललोपमामाह--गिरिवरात् नीररलमिवेवि। गिरिवरात् महागिरेः। 

नीरुरलमिन्द्रनीलमणिम् । अत्रातिमहत्वमसुरस्य नीटव्ण॑ता श्रीवारष्कृष्णस्य च 
समानो धर्मः॥ 

एवमापतितायां महव्यामपि विपद्यनपाये कुमारं वीक्ष्य प्रमुदितचेतसां 
नन्दादीनां प्रवृत्तिमाह--- 

एकेकमाशु परिगृह्य निकामनन्द- 
नन्द्ादिगोपपरिर्धविचुम्बिताङ्गम् । 

आदातुकामपरिशङ्कितगोपनारी- 

हस्ताम्बुजग्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् ।॥ ८ ॥ 

एकेकमिति ॥ बयम् आश्रु एफैकं परिगृह्य निकामनन्दन्न्दादि 

गो पपरिरन्धविचुम्िताङ्गम् जदातुकामपरिर द्कितगोपन।रीहस्ताम्बुजप्रपतितं भवन्तं 

प्रणुमः | वयप्नित्यासनि बहुवचनेनालमनो भगवस्स्तुव्यहं तार मेन कृतक्कत्यतानु 

सन्धानं कवे्वन्यते। आशु ्लटिति। एकैके करकमलचरणपङ्कजा दित्ये 

कम् | परिगृह्य गृहीत्वा । निकामनन्दन्न्दादिगोपपरिरन्धविचुम्बिताद्खं निकाम 

मत्यथ नन्दद्धिः प्रमुदितैः नन्दादिभिः गोपैः परिरव्धानि आश्िष्टानि विच 
म्बितानि चाङ्गानि यस्यतम्। जआदातुकामपरिशङ्कितगोपनारीहस्ताम्बुजपरप 
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तितम् आदातुकामा गृहीतुकामेति परिशङ्कितानां भगवता तकितानां गोप 

नारीणां गोपलीणां दृस्ताग्बजेषु करसरसिजेषु प्रपतितं करपसारणात् पूष 

मेव पतितम् । भवन्तं श्रीवारङृप्णम् । प्रणुमः प्रकषण स्तुमः ॥ 

भूयोऽपि किन्तु कृणुमः प्रणतातिहारी 
मोचिन्द एव परिपारुयतात् सुतं नः 

इत्यादिमातरपितप्रुखस्तदानीं 

सम्प्राथितश्स्वदवनाय विभो स्वमेव ॥ ९ ॥ 

भूय इति ॥ हे विभो तदानीं मातरपितृधरुसैः सदवनाय तमेव 
इत्यादि सम्प्ाथितः। विभो जगद्रक्षक। तदानीं तस्मिन्नवसरे! मातर 

पितप्रमुखे : मातापिरतृप्रमृतिभिः। वतदवनाय तवं भ्रीबारुङ्कष्ण्पस्य श्रीहरे 

अवनाय रक्षणाय । चं श्रीहरियव। इत्यादि एवमादि सम्प्ार्थितः 

सम्यक् मक्तिपुरस्सरं प्राथितः अभ्यथितः। प्रार्थनाप्रकारमाह--वयं भूयः 
अपि किं नु कृणुमः, प्रणतातिहारी गोविन्दः एव नः सुतं परिपालयतात्, 
इति। मूयोऽपि पुनरप्ेर्वविधे सङ्कटे । किं नु कृणुमः कीरं प्रतीकारं क 

राक्ता भवामः। अतः प्रणतातिहारी प्रणतानामाध्रितानामाभचिं पीडां हरतीति 
तथाविधः । गोविन्दः भगवान् हरिः | 

नः अस्माकम्) सुत पुत्रम् । 

एवकारेण स्वप्रयलस्य व्यवच्छेद: । 

परिपालयतात् परितः सवीभ्य आपद्धयः 
पार्यतात् रक्षतु ॥ 

अथ प्राथयदैे- 

यातारमकं॑दनुजमेव मयि प्रधून्वन् 
चातोद्धवान. मम गदान् क्रिषु नो धुनोषि | 

किंवा करोमि पुनरप्यनिरखारयेश 
निदशेषरोगशमनं युहरथेये स्वाम् ॥ १० ॥ 

वातात्मकमिति | अथि अनिरारयेश त्वं मम वातोद्धवान् गदान् 
नो धुनोषि किमु! अयीति सम्बोधने। जनिराल्यश श्रीगुरवायपुरेश । 
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ममानन्यश्षरणस्य । वातोद्धवान् वातजान् । गदा त्वं॑श्रीवालकृष्णः । 

नामयान्। नो धुनोषि क्रु क्षटिति न निव्तविप्यसि किमु। चत्र 

वर्तमानसामीप्ये छ्ट्। नच वाताटयाधिपस्य मम॒ बातरोगनिवर्तकत्वमनुप 

यन्नतिति वाच्यमित्याह-- एवं वातासं दनुज भूत्वश्निति । एवम् उक्त 

प्रकरण । बातालकं वात्यालूपयरम् । दनजम् अर तृणावतम् । प्रधू 

न्न् निगरृहन् । एवं वतिदुरे व्या निगृहीते बाताख्यापिपस्यापि तव 

मदीयवातामयनिषूदनं नानुपपन्नमिति भावः । अपि किंवा कयेमि। 

पुनरपरं निवारितेप्वपि वातरोगेषु | किंवा करोमि रोगन्तराणां पुनरपि 

सम्भाग्यत्वादिति भावः। अतः घां निस्योषरोग्मनं सहुरथये । लां श्री 

वारकृप्णम् । निश्येषाण। बाहमनामाम्यन्तराणा च सवषा रेगाणामामयानां 

यमनं निवारणम् । अहुः ¶नः पुनः। अधये प्राथये ॥ 

इति तृणावतेवधवणन 

्यश्चत्वारिरादराकम् ॥ 

चतश्चस्यारिदादशकम् ॥ 

भगवतो हरेनामकरणादिकमाह-- 
थे मुषवालस्वरूपमङग

कतवतो 

कर्तं ते निष्कियस्य संस्कारान् 
गूं बसुदेवगिरा ९९

 र" 

हृद्तश्चे शत्यो गर्मपुत
िस्वदगह भो गतवान् 

हे विभी गर्ममुतिः त्वद्गरह गतवान् | 
विभो अ 

॥ १ ॥ 

गूढमिति ॥ । | 

इनीयश्चासन । अनेन सम्बोधनेन भगवता मतुष्यविगरहपसख्िहात्दुचितानां 

रण देव मर्यागभननेभकरणादिकमिति ोत्यते । ग्गं 

नन्दगोपमवनमिव्यर्थः । गत विधीनामलष्कुनीयतया परणादव 

सुनि: मर्मनामा निः । त्वहं तव ग्रहम् | 

मोजनमाह---ते संम्कारान् कतुमिति। ते तव 

चान् पराष। रपागमनप् 
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तितम् आदातुकामा गृदीतुकामेति परिशङ्कितानां भगवता तकितानां गोप 

नारीणां गोपल्ीणां दस्ताम्बुजेषु करसरसिजेषु प्रपतितं करप्रसारणात् पूवं 

मेव पतितम् | भवन्तं श्रीवार्कृप्णम् । प्रणुमः प्रकर्षण स्तुमः ॥ 

भूयोऽपि किन्तु कृणुमः प्रणतातिहारी 
गोधिन्द एव परिपालयतात् सुतं नः 

इत्यादिमातरपितप्रपुखेस्तदानीं 
सम्प्राथितर्त्वदवनाय विभो त्वमेव् ॥ ९ ॥ 

भूय इति॥ दे विमो तदानीं मातरपितृसुखैः सखदवनाय खमेव 
इत्यादि सम्पाथितः। विभो जगद्रक्षक। तदानीं तसिन्नवसरे। मातर 

पितूप्रमुखेः मातापिवृप्मृतिभिः। खदवनाय तव श्रीवारुकरप्णदूपस्य श्रीहरेः 
अवनाय रक्षणाय । ववं श्रीहरिरेव। इव्यादि एवमादि सम्प्रार्थितः 
सम्यक् भक्तिपुरस्सरं प्राथितः अभ्य्थितः। प्रर्थनाप्रकारमाह--वयं भूयः 
जपि किं नु कृणुमः, प्रणतातिहारी गोविन्दः एव नः सुतं परिपालयतात् 
इति । भूयोऽपि पुनरपयेवंविभे सङ्कटे । कि नु कशुः कीटशं प्रतीकारं क 
शक्ता भवामः। अतः प्रणतातिदारी प्रणतानामाभितानामा् पीडां हरतीति 
तथाविधः । गोविन्दः भगवान् हरिः | 

नः अस्माकम् | सुत पुत्रम् | 

पाटयतात् रक्षतु ॥ 

जथ प्रा्थयते-- 

एवकारेण स्वप्रयलध्य व्यवच्छेदः । 
परिपालयतात् परितः सर्वाभ्य आपद्भ्यः 

यातात्मकं दनुजमे मयि प्रधून्वन् 
वातोद्धवान् मम गदान् क्प नो धुनोषि। 

फिवा करोमि पुनरप्यनिलालयेन्च 
निररोषगोगशमनं सुहरथये त्वाम् | १० ॥ 

वातारमकमिति ॥ अगि अनिखल्ये् त्वं मम वातोद्धवान् गदान् 
नो धुनोषि किमु | अयीति सम्बोधने। अनिराल्येश श्रीगुवायुपरेश । 
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त श्रीवाङृष्णः । ममानन्यशरणस्य । वातोद्धवान् वातजान् । गदा 

नामयान्। नो धुनोषि किमु क्षटिति न निवर्तपिष्यसि किमु अत्र 
वतंमानसामीप्ये द् । नच वाताल्याधिपस्य मम॒वातरोगनिवर्वकलमनुप 
पन्मिति वाच्यमितयाह-- एवं बातातकं दनुजं प्रधून्वनिति । एवम् उक्त 

वातात्मकं ॒वात्यारूपधरम् । दनुजम् असुरं तृणावर्तम् । प्रधू 
न्वन् निगरहन् । एवं वातसुरे त्या निगृहीते वाताल्यापिपस्यापि तष 
मदीयवातामयनिषूदनं नानुपपत्नमिति भावः। पुनःअपि किंवा करोमि। 

पुनरपि निवारितेष्वपिि बातरेगेषु। किवा करोमि रोगन्तराणां पनरपि 
सम्भाव्यत्वादिति मावः। अतः तां निर्दोषरोगशमनं सुहुरथये । लां श्री 
वारकृष्णम् । निद्योषाणां बह्मनाभन्यिन्तराणां च सर्वेषां येगाणामामयानां 
यमन निवारणम् | मुहुः एनः पुनः। अर्थये प्रार्थये ॥ 

प्रकारेण । 

इति तृणावक्षवधवणं 

अयश्चत्वारिंशवरकम् ॥ 

चतुशस्ारिशदश्षकम् ॥ 

स्ृश्रे मानुषबारस्वरूपमङ्गीक्ृतवता भगवतो ह्रेनोमिकरण [दिकमाह-- 

गूदं वमुदेवगिरं कतुं ते निष्कियस्य संस्कारान् 

तह रतो गगेषुनिस्दगृं विभो गतवान् 

गूढमिति ॥ रे विभौ गर्मपुनिः सदुगृहं गतवान् । विभो अल 

छइनीयसासन। अनेन सम्बोधनेन भगवतो मनुष्यविरहपस्मिह।तदुचिताना 

विधीनामलङ्कनीयतया पेरंपादेव ययायसचनमकेरणादिकमिति शनोत्यते। गं 

मनिः गर्मनामा मुनिः । तदुगरृहं तथ गृहम् । नन्दगोपभवननित्यथः । गत 

गर्मागमनपरयोजनमाह---ते संम्कारान् कतुमिति। ते तष 

॥ १ ॥ 

चान् प्राष। 
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्रीवार्ृप्णस्य | संस्कारान् नामकरणादीन्। कल विधातुम् । वस्तुतो 
नामकरणादीनां रोकसंग्रहव्यतिरिक्तं न किमपि प्रयोजनमिति दर्शयति. 
निण्कियस्य इति । कमंसम्बन्धरहितस्येत्यथंः । गर्गागमने हेतुमाह- - 

गूढं वमुदेवगिरा इति। गूढम् -जासपूत्रतारूपरहस्यमेदो माभूदिति गुप 
यथा मवति तथा । उक्त्वेति दोषः। वसुदेव गिरा वलुदेवस्य गिरा वचनेन । गर्गस्य 
भगव्संस्कारकरणा्हंतां प्रकटयति --हदरतदोरातत्वः इति। हृदधतं हृदयवरति | 
सम्यबिदितमित्यथेः। होराया ज्योतिःश्ाखस्य तत्वं याथाथयर यस्यसः ॥ 

नन्दः पुत्रस्य संस्कारान् कतु प्राथितवानिव्याह-- 

नन्दोऽथ नन्दितात्मा बन्दिं मानयन्नपं यमिनाम् । 
मन्दरिमता्रमूये त्वत्संस्कारान् प्रिधातुयुत्सुकधीः ॥ २॥ 
नन्द् इति ॥ अथ नन्दः नन्दितास्मा अमुं मानयन् त्वत्संस्कारान् दिधा 

तुम् उल्युकथीः मन्दस्मिताद्रम् उचे । अथ जनन्तरम्। नन्दिताला रमु 
दितमनाः। सुनेरागमनमत्र भ्रमोदहेतुः। अमुं गर्भम् | मानयन् यथा 
विधि पूजयन्। सत्संस्कारान् तव श्रीबालष्कष्णस्य संस्कारान् नामकरणादीन् | 
विधातुं स्चयितुभ् । उलयुकभौः उसखुका साभिलाषा वीर्यिषणा यस्य स; । 
मन्दस्मिता मन्दस्मितेन मन्दहासेन आद्र यथा मवति तथा| 
यामास । ग्गश्य माननीयतामाह--यमिनां वृन्दिष्ठमिति | 
नाम् | वृन्दिषठं श्रेष्ठम् ॥ । 

उच कथ 

यमिनां मुनी 

नन्देन प्राथितो गर्गो भगवता नाम क्र इत्याह 

यदुवंशाचायत्वात् सुनिभृतमिदमायं कार्यमिति फथयन् | 
गग निगेतपुरकथक्रे तव साग्रजस्य नामानि ॥ ३ ॥ 
यदुवंशाचायत्वादिति ॥ गगः इति कथयन् निर्गतपुलकः साग 

जस्य तव नामानि च्रे। इति एवम्। कथयन् वदन्. | शि निगेतपुलकः 
भगवद्पुःस्प्शंजनितहर्षा विरेकेण रोमाञ्चितशरीरः | साग्रजस्य अग्रजसमेत्तस्य | 
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तव श्रीवालकृष्णस्य । नामानि अभिधानानि । चक्रे कृतवान् । गस्य 
कथनप्रकारमाह--हे आय॑ यदुवंशाचार्यत्वात् इदं युनिमृतं कार्यमिति। 

आयं पूज्य । यदुवंसाचायत्वादित्यस्य ममेत्यादिः। यदुवंशाचार्यत्वात् यदु 

वंरास्य यादवकुरुप्य आचायेत्वात् । इदं नामकरणम् | सुनिभृतं सुतरां 

निभृतं गूढम् । कायं कतेग्यम्। अन्यथा भवद्पुत्े कंसस्य यदुकुमारत् 

राङ्क स्यादिति भावः॥ 

गर्गस्य रहसि नामकरणे हेतुमुखेक्षते--- 

कथमस्य नाम कुर्वे सहस्नाभ्नो यनन्तनाम्रो वा | 

इति नूनं गगेगुनिश्चक्रं तपर नाम नाम रहसि षिभो ॥४॥ 

कथमिति ॥ दहे विभो ग्मुनिः इति नाम नूनं तव नाम रहसि 

चक्रे । विभो जगद्रक्षक। इति इति मघ्वा। नमेत्यवधारणे | नून 

मिव्युखक्षायाम् । तव श्रीवालक्कृष्णस्य। नाम अभिधानम् । रहसि एकान्ते । 

चक्रे कृतवान् । इतिरन्दाथमननप्रकारमाह-अहं सहस्ननान्नः हि अन 

न्तनाघ्नः वा अस्य कथं नाम दुर्वे इति। सहसरनान्नः सहस्रेण नामभिष्यां 

पस्य । दीति प्रसिद्धो । सहस्रननामतया प्रसिद्धस्येव्यथेः। अनन्तनान्नः 

अनन्तान्यपरिमितानि नामानि यस्य तादृशस्य | अनन्त इति नाम यस्य 

तादृशस्य च । वेति पक्षान्तरे । अस्य मानुषबारवेषभ्य श्रीहरेः । कथं नाम 

ुर्वे--अनन्तनान्नः कथं कानिचिन्नामानि कृतानि इति येन केन चित् प्रष्टः, 

तहि किमुत्तरं श्रेयामिति विषण्णः सन्निन्यथः ॥ 

भगवतः कृष्णनाश्नो व्युत्पत्ति दरोयति-- 

कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दारमतां फिाभिलपत्। 
जगदघकषित्वं वा क्थयदषिः कृष्णनाम ते व्यतनोत् ॥ ५ ॥ 

कृषीति ॥ ऋषिः ते कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तनन्दासतामभिर्पत् 

किरु कृष्णनाम व्यतनोत्। ऋ्षिर्गगेः। ते तव मानुषनारवेषस्य श्रीहरेः | 
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कृषिधातुणकाराम्यां कषिधातुना णकरिण च । सत्तानन्दालर्ता सत्ता सत्त्व 

मानन्दश्चास्मा स्वरूपं यस्य॒ तस्य भावम् । सदानन्दस्वख्पतामि्यथेः । अभिरुपत् 

बोधयत् । कृषिधातुस्सत्तावाचकः णकारः आनन्दवाचकश्ेति तयोस्सामानाधि 

करण्येन निर्देशात् सदानन्द स्वहूमताबोधकलवं ङृष्णनान्न इति भावः । किठेति 

प्रसिद्धौ । अत्र पुराणवचनम्--@ृषिभूवाचकरशब्दो णश्च निद्रेतिवाचकः । 

तयेशिक्यं परं जह्य छृष्ण इत्यभिधीयते ॥ इति ` कृष्णनाम कृष्ण इति 

नाम । व्यतनोत् हृतवान् । अथ प्रकारान्तरेणापि कृष्णनाम निवैक्ति-- 

जगदधकर्वित्वं कथयत् वा इति| जगतां रोकानामधं पापं कर्षति निषदं 

यतीति जगदधकर्षी तस्य॒ भावस्तत्वम् । कथयत् बोधयत् | “सक्रनमनः 

कृष्णपद्रविन्दयोर्िवेशितं तद्गुणरागि येरिदि। न ते यमं पाशभृतोऽपि 

तद्धरान् स्वप्रेऽपि पदयन्ति हि चीणनिष्छृताः।' इति श्रीमद्धागवतोक्ते श्रीटकष्ण 

पदाम्बुजस्मरणस्य सक्र्पापनिवतंकत्वावगमात् कर्षति जगतामषमिति कृष्ण इति 
व्युतपतेश्येति भावः ॥ 

नामकरणवृत्तान्तमुपसंहरन् भगवतो जातकफलान्यप्यकथयन्मुनिरिःयाह -- 

अन्यांश्च नाममेदान् व्याङ्वननग्रने च रामादीन् । 
अतिमानुषानुभावं न्यगदर्बामप्रकाशयन् पित ॥ ६ ॥ 

अन्यानिति ॥ अतर ॒पूवेस्मादषिरिप्यनुबध्यते। ऋषिः अन्यान् 
नाममेदान्. च व्याङवेन् अग्रजे रामादीन् च पितरि लामभकाशचयन् अति 
मानुषानुभावं न्यगदत्। ऋषिः गगेः। अन्यान् अपरान् ! नामभेदान् 
नामान्तराणि । चकारः समुच्चये । व्याकुर्वन् अन्वधतः कथयन् । प्रामसु 

देवालातोऽयं तवासज इति वासुदेव इति नामास्तु, एवं नानाविपैः कर्ममिस्त 
दनुरूपाणि नानाविधानि सन्त्वस्य नामानीति कथयननिव्यर्थः। अग्ने ज्येष्ठे 

रामादीन् रोकरमणाद्रामः, बलाधिक्यात् बरु इत्यादीनि नामानि। चकारः 
समुच्चये । व्याकुर्वनियतापि सम्बध्यते । पिते नन्दाय । स्वां श्रीबारष्ष्णम् | 

प्रकाशयन्. हरिरिः्यप्रकादायन्। मानुषात् मनुष्यादतिक्रम्य वर्व॑त इत्यति 
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मानुषा अनुभावाः प्रभावाः वा यस्य तम् । न्यगदत् उक्तवान् । केवलं 
ज!तकावरोकेनेतिं भावः ॥ 

अथ विभिर्भुनेर्जातकफचर्वर्णनमेव दर्शयति-- 

सिद्यति यस्तप पुत्रे मु्यतिस न मायिकः पुनः शोकेः। 

दह्यति यः स तु नश्येरित्यवदत्ते महमृषिग्रयैः ॥ ७ ॥ 

सिनिद्यतीति ॥ ऋषिवर्थः इति ते महत्वम् अवदत्। ऋषिवयंः 

मुनीश्वरो ग्ग: । इति एवम् । ते तव श्रीवारङ्कप्णस्य | महत्वं महि 

मानम्। अचदत् अकथयत्। कथनप्रकारमाह--यः तव पृते खिद्यति सः 

पुनः मापिकेः शोकैः न मुह्यति, यः द्द्यति सः तु नदयेत् इति। यः पुमान् । 
तव नन्दस्य । पुत्रे सुते। सिद्यति रमते पुनदशब्दो विक्षेपे । मायिकः माया 

कार्यमूतेः। शोकैः दारिद्रयशन्रुपीडादिजनिते्दःखैः । सुद्यति ह्िर्यति । यः कृष्ण 
भक्तो भवति, स तु मायाकार्यभूतैज॑ननमरणादिभिर्ग मुद्यति, किन्तु सक्तो भवतीति 

गृूढाथः । यः पुमान् द्यति द्ोहमाचरति। अल तव पुल इति चतुर््यन्ततया विप 

रिणम्थ च योननीयम् | नदयेत् नाक्षमेष्यति । अत्र यः ज्रष्णामक्तो भवति, स 

संसारी स्यादिति गूढाथः ॥ 

जेष्यति बहुतरदे्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदम् 
श्रोष्यसि सुषिमरकीर्तीरस्येति भवदिभूतिखषिस्वे ।॥ ८ ॥ 

जेष्यतीति ॥ अल अयमित्यध्याहतन्यम् । ऋषिः इति भवदव 

भूतिम् ऊचे) क्षिः गगः । इति अनेन् प्रकारेण । भवद्विभूषि भवतः 

्रीबारछरप्णस्म विमूति महिमानम् । ऊचे उक्तवान् । उक्तिपरकारमाह -- भयं 

निजबन्धुलोकम् अमरपदं नेष्यति, त्वम् अस्य सुविमलकीतींः 

श्रोष्यसि इति। बहुतरदैर्यान् बहुतरान्. असंस्बान् दैत्यान् दानवान् । कः 

हनिष्यतीवय्ः । निजवन्धुलोकम् आसनो बनधुजनम् । अमरपदम् अमलं निम 

रम् | शतीडदिरहितमिति प्रवित्। १९ स्थानन् | नेष्यति भापयिष्यति | 

= आसनो भक्तवर्मम् | अभरुपदम् अमरं ॑मायासन्तापवजितं 

बहुतरदैस्यान् जेष्यति, 

निजबन्धुरोकम् अ 
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पदं स्थानं विकुष्टनिकयं॒नेष्यतीति गूढैः । घुविमरुकीर्तीः सुविमला: 

सुतरां विमलाः निर्भराः कु्करहिताः 1 पापहरा इति गूढाथः । कीर्ती 

यांसि । श्रोष्यसि आकण्यं हृष्यसीर्यथेः ॥ 

अघुमैव सर्वदु्भ तरितास्थ कृतास्थमत्र तिष्ठध्वम् । 

ह स्रिवित्यनभिटपन्नित्यादि त्वामवणयत् सनिः ॥९॥ 

अधुनेति ॥ सः मुनिः हरिः एव इति अनमिख्पन् इत्यादि त्वामव 

यत्| सः सुनिर्गगः। हरिः विष्णुः । एवकारोऽन्येषां भ्यवच्छरेदे । 

अनमिरुपन् अकथयन् । इस्यादि एतदन्यचे्यथेः। त्वां श्रीवाल्ृष्णम् | 

अवर्णयत् वर्णितवान् । वर्णनप्रकारमाह--यूयम् अमुना एव सवेदुगे तरि 

तास्थ, अल तास्थ तिष्ष्वमिति । एवकारिणान्येषां व्यवच्छेदः । सर्व॑ 
दु सङ्कटजातम् । तरितास्थ तरिप्यथ | सर्वैरपि ततुमशक्यं संसारसागरं तरि 
प्ययेति गूढार्थः । अन्न अस्मिन् बारुके । कृतास्थं कृता आस्था आदरो यस्मिन् 

कर्मणि तयथा भवति तथा । तिष्ठध्वं वतेध्वम् । अस्मिन् भक्ता भवतेति गूढाभिः ॥ 

अथ प्रकरणमुपसंहरन् प्राथयते- - 

गर्गेऽथ निगेनेऽस्मिन् नन्दितनन्दादिनन्यमानस्स्वम् । 
मद्रदमुद्रतकरूणो निगमय श्रीमरुत्पुराधीश्च ॥ १० ॥ 

गमे इति॥ हे श्रीमरुयुराधीश अथ अस्मिन् गर्भे निर्गते नन्दि 

तनन्दादिनन्यमानः उद्रतकरुणः खं मद्रदं निगमय । श्रीमरुप्पुराधी श्री 
गुरुवायुपुरनाथ । अथ जातकफख्वणनायनन्तरम् । निर्गते गते सति | 

नन्दितनन्दादिनन्यमानः नन्दितैः प्रमुदितः नन्दादिमिः नन्दयरभृतिमिः नन्ध 

मानः रस्यमान: | उद्रतकह्णः उद्गता करूणा दया यस्य सः] ववं 

श्रीवारक्रष्णः । लम् उदवता मय्युदिता करुणा यस्य तथाविधः सन्निति व 

योअना। मद्रदं ममानन्यश्चरणस्य गदं रोगरारिम्। 
इति कृष्णस्य जातकमेनामकरणवणनं 

चतुश्चन्वारिंशादरकम् ॥ 

निगेमय निराकुर ॥ 



पश्चचत्यारिशदशकम् । 

अथ भगवतः श्रीबरुमद्रसमेतस्य श्रीबाखक्रष्णस्य बालुलीला व्णंयति- 

अयि सबल बुरारे पाणिजानुप्रचरिः 
किमपि भवनभागान् भूषयन्तो भवन्तो । 

चलितचरणकञ्जो मञ्जुमञ्जीरचिञ्जा- 
श्रवणक्कुतुकमाजो चेरत॒थास्वेगात् ॥ १ ॥ 

अयीति |॥ अयि सबल मुरारे पाणिजानुप्रचरिः मवनभागान् किमपि 

भूषयन्तौ मवन्तौ चरितचरणकञ्चौ वेगात् चारु चेरतुः । अयीति सम्बोधने । सब 

अठेन॒ बरमद्रेण सह वर्तत इति सबरस्तथाविध } मुरारे श्रीवारङ्ृष्णस्वरूप 

विष्णो । पाणिजानुप्रचरः पाणिभ्यां जानुभ्यां च क्रियमाणैः प्रचारे श्चङ्क्रमणेः । 
भवनभागान् भवनस्य गृहस्य भगान् तथाविधप्रचारयोग्यान् प्रदेशान् । किमपि 

कच्चित्कालम्। एकत चिरमनवस्थानादिति भावः। भूषयन्तौ मण्डयन्तो । 

भवन्तौ युवाम् । चरितचरणकञ्चो चक्ति चरणकञ्चे पादारविन्द याभ्यां 

तथाविधो। वेगात् द्तम्। चारु मनोहरं यथा भवति तथा। चेरतुः 

जग्मतुः । चरणचारने देतुः-- मञ्जुमञ्जीररिञ्जाश्रवणकुतुकभाजो इति । 

मञ्जुमज्ञीरशिञ्चश्रवणे मनोहरन् पुरशब्दश्रवणे यत् कुतुकं कोतूहरं भजत इति 

तथोक्तौ सन्तो । इति बालस्वभावोक्तिः ॥ 

पाणिजानुपरचरिविहरतोभेपवतोः श्रीवररामङ्ष्णयोः स्वरूपमाह-- 

मृदु मृदु विहसन्तावुनिमिषदन्तवन्तो 
वदनपतितकेशो दरयपादाग्जदेश्ौ । 

भुजगकितकरान्तन्यारगत्कङ्णाङ्ञौ 
मतिमहरतयुचेः पश्यतां विश्वनृणाम् ॥ २॥ 
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मृदु भद्धिति॥ युवां पश्यतां विश्नृणां मतिम् उचैः अहतम् । 

युवा श्रीवररामङकृष्णौ पयतां विरोकयतां विश्वनणां सवेमानुषाणाम् । मतिं मानस 
मिर्यथेः । उचैः अव्यर्थम् । अहरतम् जहतुः । अत्र हेतुमाह-- मदु मृदु विह 
सन्तो उन्मिषदन्तवन्तो वदनपतितकेशो रइ्यपादान्जदेशो भुजगरितिकरान्तव्यार 
गत्कङ्कणाङ्खो इति । म्रद मृदु अतिरयेन मृदु । अन्तरान्तरा यक्किञ्चिद्रीक्ष्य विहस 

न्तौ। अत एवोन्मिषदन्तवन्तो उन्मीरुत्कतिपयदशनकरुडमरविराजमानमुखार 

विन्दो । वदनपतितकेशो मुखारविन्दनिपतितकचो । दरयपाद।ब्जदेशो दद्य 
पाणिजानुप्रचारात् द्रष्टुं योग्यो पादाब्जयोः पादारविन्दयोः देरौ तलौ ययोस्तौ 
मुजगक्तिकरान्तव्यारगत्कङणाङ्खो भुजाभ्यां प्रकोष्ठाभ्यां गर्ति सस्ते करान्तयो 
मणिबन्धयोः व्यारुगती सक्ते कङ्कणे वय्ये पएवाङ्को चह ययोम्तथाविधौ 

चरन्ताविति दोषः । इयमपि वारस्वभावोक्तिः ॥ 

अथ मगवतोर्बटरामकरप्णयोः पाणिजानुपचाररीलप्रकषमाह् द्राभ्याम्- - 
अनुसरति जनौषे कोतुकव्याङुलाक्षे 

किंमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रषन्तौ | 
वरितवबदनपश्नं प्रष्टतो दत्तदधरी 

किमिव न िदधाथे कौतुकं बासुदेव ॥ ३ ॥ 
अनुसरतीति ॥ हे वासुदेव युवां किमिव कौतुकं न विदधे | यवां 

श्रीवाररामक्ृप्णो । किमिव कीदशमिव । कौतुकं कोतुहरम्। विदधाये | करत 
वन्तो । जनो इति प्ष्टवन्ततया विपरिणम्यात्रापि योजनीयम्| अनिभ्रचनीयं 
कौतुकं जनानां विदधाथ दृव्यथः | कोतुकविधानप्रकारमाह-- जनोतरे कोतुकः 
व्याकुलक्षे अनुसरति करमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वरितवद नप 
रतः दत्तृष्टी इति । जनाय प्रषुननसमुद्वाये कौतुकम्याक्रुर्न कोतुकेत 
स्शनदर्शनक्रुतुकेन । व्याकरे पर्याकुले अक्षिणी नेत्रे यस्य तस्मिन् | अत 
एवानुसरति दश्चनकोतुकादनुगच्छति च सति । किमपि किञ्चित् | कृतनिनादं 
कृतो निनादः शब्दो यस्मिन् कमणि तयथा मवति तथा । व्याहसन्तौ 
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विरोषेणेषद्धघन्ती । जनोषमनुगच्छन्तं विल्ेक्य किमपि शब्दं छृत्वा अमाधा 
रणकोतुकजचकं मन्दहासं कृतचन्तावित्यर्थः। कृतनिनादमिति धावनक्ियाविर 
षणं वा| द्रवन्तो धावन्तो ततो जनोधे दूरस्थे सति बरितवदनप्े 
वकितमावर्जितं वदनपदयं मुखारविन्दं यस्मिन् कर्मणि तयथा अवति तथा । 

यृष्ठतः पश्चाद्भागे । दचदृष्टी दत्ते अर्पिते दृष्टी नेते याभ्यां तो तथाविधो 

खन्तौ। चरन्ताविति रोषः । प्रष्टतो वर्तमानान् जनान् वीक्षितुमिति भावः ॥ 

दरतगतिषु पतन्तावुत्थितो रिप्षपङो 
दिषि मनिभिरपङ्कः सस्मितं बन्ध्मानो | 

दुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतो 
युहरपि परिरन्धौ द्राण्युवां चुम्बितो च ॥४॥ 

दरुतगतिष्विति | युवां दरतगतिषु पतन्तौ रििपङ्को उरिथतो दिवि 
अङ्कः मुनिभिः सस्मितं बन्यमानौ अथ जननीभ्यां सानुकम्पं दुतं गृहीतो 

मुहुः अपि परिरन्धो द्राक् चुम्बितौ च। युवां श्रीवलरामङ्ृष्णो । द्रुत 
गतिषु शीध्रगमनेषु | प्रतन्तो पङ्के निपतन्ती । ततो शिक्िपङ्धौ शिः पङ्कः 

कदमो ययोस्तै | दिवि अभ्बरे। अप्ङ्केः अपगतपाप्मभिः। सस्मितं स्मितेन 

सहितं यथा भवति तथा । बन्वमानो नम्यमानो | अयमत्राशयः--योऽत्रा 
स्माभिः परतनमयात् पङ्कापनयनाय च सेत्यते, सोऽधुना पतितो रिप्तपङ्कश्ाहो 

भगवतो भक्तवात्सल्यमिवि स्मितं कृत्वेति 1 अश्र अनन्तरम्। जननीभ्यां 

रोहिणीयशोदाभ्याम् । सानुकम्पं सदये यथा भवति तथा} दतं ् चरिति। 

मुहुरपि पुनः पुनरपि। प्ररिन्धो आर्ङ्किती। द्राक् द्रुतम्। चकारः 
समुचये ॥ 

यरोदाया सलनपकारमाह - - 

स्ुतकुचभरमङ्ग धारयन्ती भषन्ते 

तररमति यशोदा स्तन्यदा धन्यधन्या | 
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कपटपल्यपमभ्ये युग्धहासाङ्ङरं ते 

द्शानणु्लहयै वीक्ष्य वक्तं जहषं ॥ ५ ॥ 
भ 

स्नुतङकचभरमिति ॥ दे कपटपड्ुप धन्यधन्या यशोदा मध्ये मुग्ध 
हासाङ्कुरं दशनमुकुरुयं ते वक्तं वीक्ष्य जहषं । कपटपडुप कपट 

गोपारस्वदूप । धन्यधन्या अतीव सुकृतिनी । मध्ये स्तनपानमध्ये। मुग्ध 

हासाङ्कुरं युग्यो मनोहरो हासाङ्कुरो मन्दसिताङ्कुरो यर्िस्तत् । दशन 

मुकुरं दशनमुकुकैः दन्तकुदमरैः हयं मनोहरम्। ते तव श्रीबारुकरष्णस्य | 

वक्त्रे वदनारबिन्दम्। वीक्ष्य दृष््। जहषं तुतोष। यदोदाया धन्य 
तमत्वे हेतु॑दरशयति--भवन्तं स्नुतकुचभरं तररमति अङ्गे धारयन्ती स्तन्यदा 

इति । भवन्तं यो योगिमिर्मनसि धार्यते, तं त्वापिव्यथः। स्नुतकुचभरं 
स्तुतः प्रसृतस्तन्यः कुचभरः स्तनभारो यर्सिमस्तत्। तरला कृषाकुरा मति; 

ुद्धिथस्मिस्तत्। एतदुद्रयमवि धारणक्रियाविरोषणम्। अङ्के उत्सङ्गे। धार 
यन्ती वहन्ती । स्तन्यं ददातीति स्तन्यदा |` योगिनामपि दुरुभस्य भग 
वतोऽङ्केन वहनस्य प्राप्तलाद्धन्यतमा यशोदेत्यर्थः ॥ 

अथ चरणचारिणः श्रीबाख्करृष्णस्य रीरा वणंयितुमुप्क्रमते-- 

तदनु चरणचाशी दारकेससाकमा- 
निरयततिषु खेलन् बारचापस्यश्नाही । 

भवनद्चकविलालान् वत्सकांधानुधाषन् 

कथमपि कृतहाेरगोपकवारितोऽभृः ॥ ६ ॥ 
तदन्विति ॥ तदनु चरणचारी दारकैः साकम् आरात् निर्य 

ततिषु खेलन् बालचापल्यश्चाी भवनरुकविसालान् वत्सकान् च अनुधावन् 
त्व कृतद यैः गोपक; कथमपि वारितः अभूः । तदनु तदनन्तरम् | चरण 

चारी चरणाभ्यां चरन् । दारकैः गोपशिशुमिः। साकं सह। आरात् 
समीपे। वतमानास्विति दोषः। निरुयततिषु गोपभवनपङ्क्तिषु। खेलन् 
गच्छन्। बारुचापल्यशाखी बारनां हिद्यूनामुचितं यच्चापस्यं तेन शाक्त 
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इति तथोक्तः । अत एव भवनशुकविरासान् भवनेषु गृहेषु ये शुकाः पञ्जर 

स्थास्तान् विलालान् मजीरांश्च | वरंसकान् गोवरसतरान्। चकारः समु 

चये । अनुधावन् अनु पश्चात् धावन् अ्रहीतुं पलायमानः। स्वं श्रीार 
गोपाल्कृष्णः। कृतहासेः कृतो हासो हसितं यस्तैः गोपकः । कथमपि 
कथश्चित् । प्रयासेनेस्यथंः। वारितः निवारितः। कथमपीत्यनेन भगवतः 

श्ीबालकृप्णस्य भवनश्ुका्यनुधावनान्निवारणस्य गोपेर्ददशकलं, धावनस्य वैविध्यं 

च ध्वन्यते ॥ 

हलधरसहितस्त्वं यत्तं यत्रोपयातो 
विवश्चपतितनेत्रास्तत्र तत्रेव गोप्यः । 

विगरितगृहकृत्या षिस्मृतापत्यभृत्या 

मुरहर शृहुरत्यन्ताङला नित्यमासन् ॥ ७ ॥ 

हखधरसहित इति ॥ दे मुरहर गोप्यः ववं हरुधरसहितः यत्र यत 
उपयातः, तत तत्र॒ एव॒ विवशपतितनेताः विगरितगृहङ्त्याः विस्शरृतापत्य 

भृत्याः निव्यं मुहुः अस्यन्ताकुलाः आसन् । मुरहर मुरासुरमदेन । गोप्यः 

गोपलियः। वत्वं श्रीबारुङृष्णः । हर्धरसहितः हरुधरेण बलमद्रेण सहितः 

अम्वितः। यत्न यत्र यस्मिन् यस्मिन् प्रदेरो। उपयातः गतः। तत्र तत्रैव 

तसिमिस्तम्मिन् प्रदेरो एव । नन्यतेत्यथः । विवशपतितनेत्राः विवशम् अवशं 

यथा भवति तथां पतिते स्वयं पिते नतु पातिते नेत्रे यासां ताः। 

विगरितिगरहङृ्याः विगरितानि भगवदाहृत चित्ततया विस्मृतानि गृहकृत्यानि 
ग्रहे कतंव्यानि कर्माणि याभिस्ताः। वि्मृतापत्यभू्याः अपद्यानि पुताः 

भूर्याश्चेत्यपव्यमूृत्याः, विस्मृताः अपत्यभृत्याः याभिस्ताः । मुहुः पुनः एनः । 

अत्यन्ताकुखः अत्यन्तम तिमालमाकृलाः परवशाः ॥ 

प्रतिनवनवनीतं गोपिकादत्तभिच्छन् 
कलपदपुपगायन् कोम क्वापि वतृत्यन् | 
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त्वां प्रगृह्य यत भीतिभावनभिाषुराननसरीजमाद्व सो । 
रोषरूषितथुखी सखीपुरो बन्धनाय रकछनाघरुपाददे ॥ ६ ॥ 

त्वामिति ॥ सा अशु भीतिभावनामासुराननसरोजं लां प्रगृह्य 
रोषरूपितमुखी सखीपुरः बन्धनाय रशनाम् उपाददे । सा यशोदा । आशु 
कञटिति। भीतिमावनामासुराननसरोजं भीतेर्मयस्य भावनया अभिनयेन भुं 
दरोमनमाननसरोजं मुखपङ्कजं यस्य तम्। वस्तुतो जगत्पतेः. श्रीवालङ्कप्णस्य 

भयाभावात् भावनेव्युक्तम् । भक्तपरवश्चतया तद्धावनेति दष्टव्यम् | लतां 

श्रीबाल्क्रृष्णम् | प्रगृह्य प्रकषण गृहीत्वा | ग्रहण मोचयित्वा धविनान्निरो 

धनाथ ददं गृहीतेव्य्थः। रोपषररूषितमुखी रोषेण कोपेन रूषितं भ्रभङ्गादि 
युक्तं मुखमस्या अस्तीति तथादिधा । सखीपुरः सखीनां पुरस्तात् । बन्ध 

नाय श्रीवार्क्रष्णं चन्धुम्। रशनां रश्जुम्। उपा ददे गृहीतवती । यो 

हि नित्यमुक्तवपुः, तं बन्धुमैच्छदिस्यदो खता यशोदाया इति दशयित 
मुक्तं बतेति ॥ 

श्रीवारङ्कष्णस्य बन्धुमरक्यतां दशयति --- 

बन्धुमिच्छति यमेध सञ्जनस्तं भवन्तमयि बन्धुमिच्छती । 

स। नियुज्य रशनागुणान् बहन् द्वयडगुलोनमखिलं किरुक्षत ॥ ७ ॥ 

बन्धुमिच्छतीति ॥ अयि सा बहून् रशनागुणान् निधुज्य अखिल 

दरथङ्गुखोनम् परेक्षत किल। अयीति सम्बोधने | भगवन्निति दोषः । सा 

यरोदा। बहून् अनेकान् । रशनागुणान् रञनून्। नियुज्य श्रीवारङ्णस्यङ्ग 
यो जयित्वा। अलिक. सर्वम् । द्रयङ्गुलोनं द्रयङ्गुठेनोनं न्यून । क्षत 

दृष्टवती । किठेति वार्तायाम् । अयमर्धः--यदा तु कुप्त यशोदा भगवन्त 

बन्धुमेकं पारं तदङ्गे योजयामास, तदा तं द्रयड्गुलोनमपर्यत् ; पुनरपरमयो 

जयत् ,तमपि द्रथक्गुोनमक्षत, पुनरन्यम् , तमपि द्वद्गुरोनम् › एवं यावतो 

रशनागुणानयो जयत् , तान् सर्वानपि द्ववङ्गुलोनानपर्यदिति। भल चतु 

महि -त भवन्त बन्धुमिच्छती इति। तं तधा मिधम्। भवन्त श्रीबाल 
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कृष्णम् | पारोन बन्धुम्। इच्छती अभिरुषती । तखदार्थमाह-- सजनः 
यमेव बन्धुमिच्छति इति । सजनः मोक्षार्थी । यं भगवन्तम्। एवकारे 

णान्येषां व्यवच्छेदः | वन्धु यारण्यम् | इच्छति अभिरषति। बन्धु 

मिच्छती सा इत्यत्र बन्धुं शछरण्यमिच्छतीति च प्रतीयते। सतां बन्धमोक्ष 
प्रदस्य भगवतो बन्धनस्याक्यत्वादिति भावः ॥ 

अथ भगवान् करषया आस्नो बन्धनमन्वमन्यतेव्याह-- 

तरिस्मितोस्स्मितस्षलीजनेक्ितां स्विननप्तन्नवपुषं निरीत्य ताम्। 
नित्यथ॒क्तयपुर्प्यहो हरे बन्धमेव कृषयाऽन्वमन्यथाः ॥ ८ ॥ 

प्रिस्मितोर्स्मितिति॥ दहे हरे लं निव्यमुक्तवपुः अपिं कृपया बन्ध 
मेव अन्वमन्यधाः अहो | हरे विष्णो | चं श्रीबालक्रष्णः | नित्यमुक्त 

वपुः नित्यमुक्तं सर्वदा मायातःकर्योषरागरहितं वपुः शरीरं यस्य सः। अपि 
विरेपे। कृपया यश्लोदायां करुणया । बन्धं संसारबन्धनम्। एवकारेणा 

पोगव्यवच्छरेदः। अन्वमन्यथ।ः अनुज्ञातवानसि। मुक्तस्य संसःरवन्धनानु 

मननभसम्भाग्यमेवेति विरोधः जहो इत्यनेन दितः । मक्तपारवरयासदत्वात् 
पारोन बन्धनमन्वमन्यथा इति तदरिदिार । अतोऽत्र विरोधाभासोऽलङ्कारः । 

दन्धनानुमनने देतुमाह-- तां विस्मितोर््मितसखीजनेक्षितां स्वि्सन्नवपुषं 

निरीक्ष्य इति। तां मातरं यशोदाम् । विसितोकिमितसखीजनेक्षितां विस्मित 

द्रयङ्गुरोनतां संयो जितानां पशन दृष्ट सज्ञातविष्मयैः उस्सिितेः । तथाऽपि तां 

यशोदामनिवर्वमानां दृष्ट उद्वतसिषैः सखीजनैः वयस्यामिः ईक्षितम् अवलो 

किताम्। स्वित्तसन्नवपुषरं स्वि्नं परिश्रमात् सज्ञ।तस्वेदसकिकं सननं प्राप्तसादं 
च वपर्यस्यास्ताम् । निरीक्ष्य दृष्टर। तस्या मनोरथं पूरयितुमिति भावः॥ 

योदया बद्धस्य भगवतश्येष्टितमाह- -- 

स्थीयतां चिग्युदखञे खञेत्यागता भवनमेप्र सा यदा| 

प्राणद्खलबिलान्तरे तदा सपिरपितमदन्नवास्थिथाः ॥ ९॥ 
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मुषित्वा चोरयिता । हषसिन्धो आनन्दार्णवे । न्यधाः क्षितवानसि । अथ प्रायं 

यते--हे वातगेहाधिनाथ सः त्वं मम रोगान् शछमय इति। वातगेहाधिनाथ 

श्रीगुरुवायुपुरनाथ । सः तथाविधद्रपाम्बुरािः । ममानन्यश्चरणस्य | 

बाह्यानाभ्यन्तरांश्चामयान् । रामय नाश्य ॥ 

रोगान् 

हति कृष्णस्य बारकीडाव्णन 

* पथ्चचत्वारिशादशाकम् ॥ 

पट् नल्वार्सिदश्यकम् ॥। 

अथ भगवान् श्रीवारद्कप्णरूपो हरियेशोदयि स्वस्य मुखे समस्तमपि 

विश्च प्रादशछयदिस्याह-- 

अयि देव पुरा फिर त्वयि स्वययुत्तानशये स्तनन्धये । 

परिजुम्भणतो व्यपादृते वदने विश्वपच्ट वह्वी ॥ १॥ 

अयीति ॥ अयि देव पुरा ववी त्वयि स्वयम् उत्तानशये स्तन 
न्धये परिजुम्भणतः व्यपावृते वदने विश्वम् अचष्ट किरु। अयीति सम्बो 

धने । देव मायामनुष्यरूपम ङ्गीकतय॒कीडमान । पुरा पूर्वम् । वहवी 

यशोद] । सि श्रीवारष्ृष्े । उत्तानशय उध्येमुखशायिनि । स्तनन्धये स्तने कुच 
धयति पि्तीति तथाविधे सति ) परिजुम्भणतः विजुम्भणदश्ञायाम् । व्यपावृते 

विदारिते। वदने श्रीबार्करृष्णस्य मुखे । विश्च भुवनम् । अचष्ट इष्टवती । 

किलेति वार्तायाम् ॥ 

एवमेकदा प्रदङ्यै पुनरपि प्रदशेयितुं हेतुमुपषिपति-- 

पुनरप्यथ बालकैः समं॑त्यि लीलानिरते जगत्पते । 
फलस्चयवश्चनक्रुधा तव मुद्धोजनमूचुरभकाः |} २ ॥ 
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पुनरपीति ॥ हे जगलयते त्यि अथ पुनः अपि बालकैः समं टीला 
निरते भकाः फरुसश्चयवज्चनक्रधा तव मृद्धोजनम् उलुः। जगतपते जगद्र 
क्षक। त्वयि श्रीबारक्कष्णे । अथ अनन्तरम् । पुनः पश्चात्। अपिस्समुश्चये । 

किश्चदरयोतिक्रमणे सत्यपीयर्थः। बालकैः गोपकिशोरैः । समं सह । रीरानिरते 
निर्मरं क्रीडति सति। अर्भकाः गोपालकाः । फलसश्चयवश्चनक्रुधा फलसश्चयानां 
फलसमूहानां यद्वश्चनं वच्चयिखाऽपहरणं तत या करत् तत्कृतः कोपस्तया । तव 
श्रीवारुङ्ृष्णस्य | मृद्धोजनं मृद्क्षणम् । उुः अकथयन् ॥ 

स्वारमजस्य मृद्धोजनं निशम्य यशोदा चुकोपेत्याह-- 

अयिते प्रलयावधी विभो क्षितितोयादिसमस्तमक्षिणः। 
मृदुपाश्ननतो रुजा भवेदिति भीता जननी चुफोपसा ॥३॥ 

अयीति || अयि विमोस्ा जननी इति भीता चुकोप । अयीति 
सम्बोधने | विभो शक्तिसम्पन्न । अनेन सम्बोधनेन कषित्यादिसमस्तमक्षणसापथ्यं 

दितम् । सा श्रीबारकरृप्णयोगक्षेमैकनिरता। अत एव इति एवं विचिन्त्य । 
भीता मयाक्रान्ता । चुकोप कु पिताऽमूत् । चिन्ताप्रकारमाह-- ते मृदुपाशनतः रुजा 

मवेत् इति। ते तव श्रीवारङृष्णस्य । मृ्ुपाश्चनतः मृद्धक्षणात् । सजा रोगः | 

भवेत् अवयं भविष्यति । वस्तुतो भगवतो मृद्धक्षणेऽपि न रोगो भवेत् , परं तुसा 

तन्न बुबोधेत्याशयेनाह-- प्रख्यावधो क्षितितोयादिसमस्तभक्षिणः इति । प्र्यावधौ 

मरस्य एवावषिस्तदा। क्षितितोयादिसमस्तमक्षिणः क्षितिः प्रथिवी, तोय 
मापः, आदिशब्देन तेजःप्रसृतीनां संग्रहः, क्ितितोयादि समस्त वस्तु 

भक्षयितुं शीमस्येति तथाविधस्य । प्रथिग्याद्विसमस्तमपि वस्तुजातं भक्षयतोऽपि 

नीरुजस्य सतः कि मदवमभक्षणमातेण रोगव्राधा स्यादिति भावः॥ 

भगवान्. श्रीबालृष्णो यशोदया पृष्स्तन्नानुमेने इत्याह -- 

अयि दुरविनयात्मक त्वया किरु म्त्सा बत वत्स भक्षिता 

इति मातगिर चिरं बिभो वितथां घ्वं प्रतिजक्ञिषे हसन् ॥ ४॥ 
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अयीति ।॥ दहे विभो स्वम् इति मातृगिरं हसन् चिरं वितथां प्रति 

जज्ञिषे). विमो प्रभो। वं श्रीबाख्करृष्णः | इति एवंविधम् । मातृ 

गिरं मातृवाक्यम्। हसन् प्रहसन् । चिरं चिरेण । वितथाम् अनृताम् । 

प्रतिजज्ञिषे प्रतिज्ञातवानसि ।` मातुरक्तिपरकारमाह--अयि वत्स दर्विनयालसक 

वत त्रया मृत्सा भक्षिता किमु इति। अयीति सम्बोधने। 

दुविनयासमक अविनीतस्वमाव। बत कष्टम् | 

अभ्यवहृता 1 किम्विति प्रन्ने ॥ 

वत्स पुत्र 

मत्सा मृत्तिका |] भक्षिता 

अथ जननी विश्वासयितुं मुखं ॒विदारितवानिव्याह-- 

अयि ते सकरेतरिनिश्चिते विमतिश्रेढदनं षिदार्थेताम् । 
इति. मात्रविभस्सितो मुखं विकसत्पद्मनिमे व्यदारय : ॥ ५॥ 

अयीति ॥ तम् इति मातृविमस्ितः मुरख 

न्यदारयः । खं श्रीवारकृप्णः । इति अनेन प्रकारेण | मातृविमरस्ितः 

मात्रा विमस्सितः निभस्सितः। मुखं वदनम्। विकससद्मनिमं विधय 
मानकमख्कोरातुस्यं यथा भवति तथा । व्यदारयः विदारितवान्। मातु 

भत्सनप्रकारमाह--अयि सकरेः विनिध्चिते ते विमतिः चेत् वदनं विदार्य 

तामिति। अवीति सम्बोधने। सकठेः सवैर्गोपियारुकैः । विनिधिते 
निर्णीति। मृद्धोजन. इति रोषः। ते तवैकस्य। विमतिः विसम्मतिः। 

चेत् यद्यस्ति त्हीसय्थः । वदनं सुखम् । विदारयैतान् । त्वयेति रोषः ॥ 

विकसत्पद्मनि्भ 

माता निर्मस्सितो हरिस्तस्य स्वमुखे भुवनान्यदशंयदिव्याह-- 

अपि मृ्धवदशनोत्सकां जननीं तां बहु तपयनिव । 

पृथिवीं निखिलां न केवरं सुबनान्यप्यखिलान्यदीद्छ; ॥ ६ ॥ 

अपीति ॥ लतां जननीं न केवरं निखिरां प्रथिवीम् , असि 

सानि भुवनानि अपि अदीदशः। खं श्रीवारु्कप्णः | ताम् आत्मजेनानृत 



दराकम्-७६] विश्वरूपप्रदर्शनवणनम् । २५५१ 

मेोक्तमिति निश्िन्वन्तीम्। जननीं यशोदाम्। निखिलां समस्तम् । 
प्रथिवीं भूमिम्। अखिरानि सवाणि। भुवनानि ` विष्टपानि। अपिः 

समुचये । अदीदशः प्रद्यामासिथ । अत्र हेतुमुसेक्षते--मृलवदशनोसु 
कामपि बहु त्॑यन्निवेति । मृषछवदश्चनोतसुकां मृहवस्य मदो मृत्तिकाया 
रवस्य ठेशस्य दशने विलोकने उत्सुकां सामिलाषाम्। अपिर्विरोधे । बहु 

अतिशयेन । तपंयन् प्रीणयन् । इवेति सम्भावनायाम् ॥ 

अथ तरिभिर्मखे यद्योदया दृष्टान्येव विव्रृणोति-- 

दृहचिद नमम्बुधिः क्वचित् क्वचिदभ्र इदविद्रसातलम् । 
मनुजा दनुजाः क्वचित् सुरा दद्शे किं न तदा तदानने॥ ७॥ 

कुहचिदिति ॥ तदा व्वदानने किंन ददरो। तदा तस्मिन्नव 

सरे। त्वदानने तव श्रीबारुकृप्णस्य आनने मुखे। किं न ददे । सवं 

मप्यदर्यतेव्य्थः । यञशोदयेति रोषः । तदेवाह--कुटचित् वनं क्वचित् 
अम्बुधिः, क्वचित् अभ्र, कुहचित् रसातर, क्वचित् मनुजाः, दनुजाः, सुराः इति । 

कुहचित् कुत्रचित् । वनम् अरण्यम् । कचित् कुतचित्। अम्बुधिः समुद्रः । 

उभ्र नभः रसतरु प।तास्म्। मनुजाः मनुप्याः। दनुजाः जसुराः। 

सुराः देवाः क्वचिदिति सर्वत्र सम्बध्यते॥ 

किञ्च-- 

कलजशाम्बुधिकश्षायिनं पुनः परबेङण्डपदाधिवासिनम्। 
स्वपुरश निजाभेकात्पकं कतिधा त्वंन ददश्षंसा युखे।॥ ८ ॥ 

कलशाम्बुधीति ॥ सा सुखे लवं कतिधा न ददशं । सा यशोदा । 

मुखे श्रीवारुङ्ृष्णवदनकुहरे । त्वां श्रीबालष्कृष्णरूपं हरिम् । कतिधा कतिभिः 

प्रकरः न ददशं। बहुपरकरिणापरयदिव्य्थः। तानेव परकारानाह-- 
& षद श . © ष 

करशम्बुधिशायिनं पुनः परवेकुण्डपदाधिवासिन स्वपुरः निजाभकालसमकं च 

इति । कर्शाम्बुधिशायिनं करशाम्बुधो रोषपर्यङ्के शयानम् । पुनः अनन्तरम् । 
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परवेकण्टपदाधिवासिने परस्मिन् सर्वा्कृ्टे वेकरुण्टपदे विकुण्ठनिख्ये वसन्तम् । 

स्वपुरः स्वस्य पुरस्तात् । निजा्मैकासकं स्वासमजस्वरूपम् । चकारः समु 

चये । 

अपिच- 

विकसद् थुषने युखोदरे ननु भूयोऽपि तथाविधाननः। 
अनया स्फुटमीक्षितो भवाननवस्थां जगतां बतातनोत् ॥ ९॥ 

विकसद्थुवन इति ॥ ननु भवान् जगताम् अनवस्थामातनोत् बत । 
नन्वि्यामन्त्रणे । भवान् श्रीबारक्कृष्णः । जगतां लोकानाम् । अनवस्थाम् 

अस्थिरताम्। आतनोत् कतवान्। ननु कथमेतदिति चेत्तत्राह --अनया 

विकसदूभुवने मुखोदरे मूयः अपि तथाविधाननः स्फुटम् दैक्षितः इति । 

अनया यञ्ोदया । विकसदुमुवने विकसन्ति प्रकाङमानानि भुवनानि विष्ट 

पानि यर्सिमस्तथाविधे। मुखोदरे मुखःभ्यन्तरे। भूयः अपि पुनरपि | 

तथाविधाननः तथाविधं विकसद् भुवनम् आननम् मुखं य्य सः। स्फुटं 

सयष्टम्। ईक्षितः दृष्टः। अयमर्थः - यशोदा स्वलुतस्य मुखे जगत् स्ववा 
र्कं च ददश, तस्यापि समुखे जगत् स्वबारुकं चाप्यपदयत् , पुनस्त्याप्येवं 
पुनश्चेति दर्पणस्थदपणस्येव जगतामनवस्थामातनोदिति ॥ 

अथ ॒विदिततत्वां यशोदां श्रीवारक्रप्णो हरिर्मोहियन्नासीदिवयाह- 

धृतत्खधियं तदा क्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् । 
स्तनमम्ब दिश्युपासजन् भगवनद्युतबार पाहि माम् ॥ १० ॥ 

धरृततत्वधियमिति ॥ दै भगवन् अदूभुतबार तद्रा क्षणं धृततक्व 
भियं तां जननीं प्रणयेन मोहयन् त्वं मां पाहि) भगवन् देश्र्ादि 
सम्पन्न । अदुभुतवार अदूमुतामेकम्वरूप । अनेकतब्रह्माण्डप्रतिनिम्बदर्पण 
स्थानीयत्वाददूमुतबारव्वमिति द्रष्टव्यम्| तदा श्रीवाश्रष्णस्य मुखाभ्यन्तरे ब्रह्म 
ण्डम्य तहदिष्ठस्य वेकुण्ठपदस्यापि दर्चनावसरे। क्षणं कश्चित् कालम् । 
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धृततत्वधियं धृता तत्वधीस्तच्चनज्ञानं यया ताम् । सचिदेनन्दर्मिको हरि 
रेवायं योगेशधर्यैेण मस्पुत्रभावेनासानं प्रदश्यं मां मोहयतीति तक्वमपिगच्छ 

न्तीपिद्यथेः। तां जननीं यदोदाम् । प्रणयेन पुत्रवास्सस्यप्रकर्षेण । मोहयन् 

विगङितिपरमाथपियं कुर्वन् । त्वं श्रीवारङृष्णः । मामनन्यशरणम् । पाहि 

स्वामयात्रायस्व । जनन्था मोहनप्रकारमाह---हे अम्बर स्तनं दिश॒ इति। 

स्तनं कुषम्। दिश देहि। मद्यपरिति रोषः।. इति इयुक्ला)] उपा 
सजन् अङ्कमारुरक्षत्निव्यधेः ॥ 

९ति विश्चरूपप्रदशंनजणनं 

षटचन्वारिरादशकम् ॥ 

सप्तचत्वारिरदलकम् ॥ 

अथ दरशकंद्रयेन कुतेरपुत्रयोश्छापमोचनचसतरि वणंयति-- 

एकदा दधिपिमाथकारिणीं मातर सथ्ुपसेदिवान् भवान् । 

स्तन्यलोटुपतयां निवारयन्नज्ञमेत्य पपिषान् पयोधरो ॥ १॥ 

एकदेति ॥ एकदा भवान् दमिवरिमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् , 

स्तन्यरोट्धपतया अङ्कम् एवय निवारयन् पयोधरौ पपिवान्। एकदा कदा 

चित्। भवान् श्रीबारक्कप्णः। दधिषिमाथकारिणीं दधिविमाथं दधिमथनं 

करोतीति तथोक्ताम् | मातरं जननीं यजशोदाम्। समुपसेदिवान् समीपं 

प्राप्तवान् । स्तन्यलोटपतया स्तन्याभिलषेण। अङ्कपु्सङ्गम्। एत्य प्राप्य । 

निवारयन् । दधिमथनादिति रोषः । पयोधरो कुचौ । पपिवान् पीतवान् ॥ 

भगवति स्तनं पिबिति यशोदा निवाय ततो ययावित्याह -- 

अर्धपीतकुचङ्इमरे त्वयि ल्िग्धहासमधुराननाम्बुजे । 

दग्धीश्च दहने परिशेते धतुमा्च जननी जगाम ते ॥२॥ 
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अर्धषीतेति ।॥ दै ईश त्यि अर्थपीतकुचकुङ्मले किग्धहासमधुरान 
नाम्बुजे ते जननी दहने परितं दुश्वं धर्तुम् आश्रु जगाम। ईश 
जगद्रक्षक । सवयि श्रीबालङ्ृष्णे । अधपीतकुजकुडमले अरधबीतः सामिषीतः 

कुचकुड्मरुः स्तनमुकृरो येन॒ तथधाविधे। ल्िग्धहासमधुराननाम्बुजे किग्ध 

हासेन अङ्गुरीभ्यां कपोरतस्चाख्नात् सिग्बेन मनोहरेण हासेन 

मन्दस्मितेन मधुरं मनोहरम् आननाम्बुजं मुखाम्बुजं यस्य तथाविधे च सति। 

ते तव श्रीवाुकरृष्णस्य । जननी यशोदा । दहने पावके। परिसुतं 
वहिसन्तापेन फेनीमूय परितः सुतं गक्तिम्। दुग्धं पयः। ध्रु फेनं 
दमयितुमिव्यथंः। आशु क्षटिति। जगाम गतवती ॥ 

अथ भगवान् दधिभाजनं बिभेदेत्याह-- 

साभिपीतरसमङ्गसङ्गतक्रोधभारपरिभूतचेतसा । 
मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्त देव दधिभाजनं त्वया ॥३॥ 

सामिपीतेति ॥ दहे देव त्वया मन्थदण्डमुपगृह्य दधिभाजनं पाटितं 
हन्त । हे देव प्रकाशमान । त्वया श्रीबाल्क्रृष्णेन । मन्थदरण्डं मन्थम् । उप 
गृह्य गृहीत्वा । दधिमाजनं दपिपूरितं मृघयात्रम् । पारितं छिन्नम् । मन्थ 
दण्डनेर्यथेः । अपराषिन्यपि यशोदा यद्यपि न तादृशं दण्डमर्हति, तथापि तां 
भगवानेवमदण्डयद्रित्यनुकम्पायां हन्तेद्युक्तम् | दधिभाजनस्य पाने हेतु 

माह सामिपीतरसभङ्गसङ्गतक्रोधमारपरिभूतचेतसा इति। सामिपीतस्य अर्ष 

पीतस्तन्यम्य यो रसस्तस्य भङ्गेन विच्छेदेन सङ्गतः प्राप्तो यः क्रोधभारः 
दुहः कोपस्तेन परिमूतं समाक्रन्तं चेतो मनो यस्य॒ तेन। यथपि 

दु पिमन्थमाजनं भित्वा मृषधुदषददमनाः इति श्रीमद्धागवते दृदयते, तथा 

प्यौचि्यायातमेतत् मन्दण्डमुपगृह्य पाटितम्' इतीति द्रष्टव्यम् ॥ 

द पिंभाजनभज्नध्वनिं श्रतवत्या यश्ञोदायाः प्वृत्तिमाह-- 

उचरद्ध्वनितयुचकेस्तदा सिज्ञम्य जननी समाहृता । 
त्धञोषिस॒खददशं सा सद्य ए दधि परिस्ततं क्षितो ॥ ४ ॥ 
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उचलद्ध्वनितमिति ॥ तदा सयः सम्भूता सा जननी क्षितौ विस्तृतं 

दधि एव ददर्शं । तदा तस्मिन्नवसरे । सथः षटिति। समाद्ूता प्रधा 
व्यागता। सा जननी यथोदा। क्षितो मूमो। वि्तरतं विततम् | एव 

कारेण श्रीवारङृष्णस्य व्यवच्छेदः | ददं इष्टवती । दध उपमानं दश्च 
यति-- तयो विसरवदिति । तव श्रीवार्कृष्णस्य यक्षसः कीर्तेविसरो व्यापि 

स्तद्रत्। विस्तृतं तव यश्च इव क्षितौ विस्तृतमिव्यथः । शुभरलरूपः सधा 

रणो धर्मोऽत्र व्यङ्गयः । यशोदायाः प्राव्यागमने हेतुमाह - उच्चकैः उच 
रुत् ध्वनितं सन्निशाम्य इति । उच्चकैः उचैः । उच्चलत् उद्रतम् । ध्वनितं 

दधिभाजनपाटनध्वनिम् | सन्निशम्य श्रुता ॥ 

यशोदा श्रीबारकृप्णमनिवप्य कुत्रचिदपदयदित्याह -- 

वेदमागेपरिमार्गिते सषा सामग्रीक्ष्य परिमारयन्त्यसो | 
सन्ददश्चं सुकृतिन्युल्खे दीयमाननवरनीतमोतवे ॥ ५ ॥ 

वेदमारगति॥ असो लामवीक्ष्य रुषा परिमार्मयन्ती उल्खले सन्द 

दशं। असौ यशोदा। लवं श्रीवार्क्रृष्णम् | अवीक्ष्य तता । रषा 

फोपेन । परिमागैयन्ती परितो मार्मयन्ती अन्वेषयन्ती। सन्ददशं दृष्टवती । 

रुष। अन्वेषितस्य भगवतो दशनम तिदरुभमिति दर्शयन् भगवन्तं विरिनष्टि-- 

वेदमागपसििागितमिति । वेदमर्गिः श्रतिभिः अरतिपादितेरङ्गिः परिमार्भितं मन 

नादिभिरम्विष्टम् | मुनिभिरिति रोषः। मुनिभिः श्रवणमननादिमिः कथन्चि 

दध्यासदशा गृहीतम् , न तु मांसचश्ुषेदयथेः । ननु कथमीदृशं भगवन्तं 

योदा मांसचक्चुषा सक्षादकृतवतीप्याशङ्कायामाह -- सुकृतिन इति । बहु 

जन्मान्तरामिततथाविधपरिषक्वपुण्यसश्चयशारिनी्यथः | तदानी यशोदादृष्टस्य 

भगवतः प्रवरतिमाह- जओतवे दीयमाननवनीतमिति। ओतवे विखासय । 

दीयमाननवनीतं दीयमाने नवनीतं नवोदुभतं सपिर्येन तम्॥ 

| ध 4०. 

यशोदा भगवन्तं गृहीत्वा रशनया बन्धु परवितततत्वाह ̀̀  



३५६ नारायणीयम् [स्कन्धः-१९० 

त्वा प्रमृद्य यत भीतिभावनाभासुराननपरो जमा सो 
रोषरूषितभुखी सखीपुरो बन्धनाय रछनापुपाददे || ६ ॥ 

त्ामिति।॥ सा आश्य मीतिभावनाभासुराननसरोजं लां प्रगृह्य 

रोषरूषितमुखी सखीपुरः बन्धनाय रशनाम् उपाददे । सा यश्चोदा | . जश्ु 

अटिति। मीतिभावनामासराननसरोजं भीतेमयस्य भावनया अभिनयेन भायुरं 

जञोमनमाननसरोजं मुखपङ्कजं यस्य तम्। वस्तुतो जगत्पतेः. श्रीवारकरृष्णस्य 
भयाभावात् मावनेव्युक्तम् । भक्तपरवशतया तद्ध।वनेति द्रष्टव्यम् | त्वां 

शरीवार्कप्णम् | प्रगृह्य प्रकर्षेण गृहीता । प्रहरणं मोचयित्वा धावनानिरो 

धनाथ ददं गृहीलेतयथेः। रोपरूषितमुखी रोषेण कोपेन रूषितं भ्रमङ्गादि 
युक्तं मुखमस्या अस्तीति तथादिधा । सखीपुरः सखीनां पुरस्तात् । बन्ध 

नाय ब्रीवाख्क्रृष्णे बन्धुम्। रशनां रभ्जुम्। उपाददे गृहीतवती । यो 

हि नित्यमुक्तवपुः, तं बन्धुभैच्छदि्यहो सुग्धता यशोदाया इति दशेयितु 

मुक्तं बतेति ॥ 

श्रीवारङ्कष्णस्य बन्धुमश्चक्यतां दशयति -- 

बन्धुमिच्छति यमेष सजनस्तं भवन्तमयि बन्धुमिच्छती | 
सा नियुञ्य र्नापुणान् बहन् दयङ्गुलोनमखिङं किङैक्षत ॥ ७ ॥ 
बन्धुमिच्छतीति ॥ अयि सा हन् रशनागुणान् नियुज्य अखिलं 

थङ्गुलानम् दक्षत किल । अयीति सम्बोधने । भगवन्निति रोषः} सा 
शोदा। बहन् अनेकान् । रशनागुणान् सजून्। नियुभ्य श्रीबारङ्कष्णस्याङ्धे 

थोजयित्वा। जसि. सवम् । द्रथङ्गुरोनं द्रयङ्गुलेनोनं न्यूनम्। क्षत 
दृष्टवती । किलेति वार्तायाम् । अयमरथः-- यदा तु कुपिता यञ्ञोदा भगवन्तं 
बन्धुमेकं पां तदङ्गे योजयामास, तदा तं द्र्ङ्गुखोनमपर्यत् , पुनरपरमयो 
जयत् ,तमपि द्रयङ्गुलोनमेक्षत, पुनरन्यम् , तमपि दरयङ्गुरोनम् , एवं यावतो 
ररानागुणानयो जयत् › तान् सर्वानपि द्रधङ्गुरोनानपरयदिति। अत्र हेतु 
माह - त भवन्तं बन्धुमिच्छती इति । तं त्तरामिधम्। भवन्तं श्रीमा 
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कृष्णम् । पादोन बन्धुम्। इच्छती अभिरुषती । तत्पदार्थमाह-- सजनः 

यमेव बन्धु मिच्छति इति । सजनः मोक्षार्थी । गं भगवन्तम्। एवकारे 

णान्येषां व्यवच्छेदः बन्धु शरण्यम् | इच्छति अभिरषति। बन्धु 

मिच्छती सा इ्यत्र बन्धुं शरण्यमिच्छतीति च प्रतीयते। सतां बन्धमोक्ष 
पदस्य भगवतो बन्धनस्यादाक्यखादिति भावः ॥ 

अथ भगवान् क्रृपया आस्मनो बन्धनमन्वमन्यतेत्याह-- 

त्रिभ्मितोस्स्मितसखीजनेकितां लिन्नसन्नवपुषं निरीस्य ताम्। 
नित्ययुक्तथपुरप्यहो हरे बन्धमेवं कृपयाञन्यमन्यथाः ॥ ८ ॥ 

प्रिसिमितोस्स्मितेति।॥ दे हरे खं निवयमुक्तवपुः अपिं कृपया बन्ध 
मेव॒ अन्वमन्यधाः अहो। हरे विषप्णो। ववं श्रीवाक्रष्णः। नित्यमुक्त 

वपुः नित्यमुक्तं सव॑दा मायातःकार्यारागरहितं वपुः शरीरं यस्य सः} अपि 

विरोघे। कपया यशोदायां कस्णया । बन्धं संसारबन्धनम्। एवकारेणा 

योगव्यवच्छरेदः। अन्वमन्यथ।: अनुज्ञातवानसि। मुक्तध्य संसःरबन्धनानु 

मननमसम्भाग्यमेवेति विरोधः अह्यो इत्यनेन दशितः! भक्तपारवश्यासहत्वात् 

पारोन बन्धनमन्वमन्यथा इति तत्परिहारश्च । अतोऽत्र विरोधाभासोऽर्ङ्कारः। 

चन्धनानुमनने हेतुमाह-- तां विस्मितोस््मितसखीजनेक्षितां स्विन्नसन्नवपुषं 

निरीक्ष्य इति। तां मातरं यशोदाम् । विस्मितो स्सितसखीजनेक्षितां विस्मितैः 

द्रङ्गुलोनतां संयोजितानां पाशां दृषट/ सञ्ञा तविप्मयैः उस्समतेः । तथाऽपि तां 

योदामनिवर्तमानां दृष्ट उद्रतसिपैः सखीजनैः वयस्याभिः दैक्षिताम् अवरो 
किताम्। स्वि्सत्तवपुषं स्विन्नं परिश्रमात् सञ्च।तस्वेदसरिकि सत्तं प्रा्षसादं 

च वपूर्मस्यास्ताम् । निरीक्ष्य दृषट। तस्या मनोरथं पूरयितुमिति भावः॥ 

योदया बद्धस्य भगवतश्चेष्टितमाह --- 

स्थीयतां चिरपुदखञे खरेत्यागता भवनमेव सा यदा| 

्राणुखरधिलन्तरे तदा सपिरपितमदनवारिथथाः ॥ ९॥ 
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स्थीयतामिति ॥ वं तदा सपिः अदन् अवास्थिथाः | तदा तसि 

ज्रवक्षरे। सर्पिः नवनीतम् । अदन् सुज्ञानः। अवास्थिथाः अवस्थित 

वानसि। तदेव्यस्याथमाह-- सा यदा इति भवनमेव जगता इति। सा 

यञ्चोदा। यदा यस्मिन्नवसंरे। इति एवमुक्त्वा] भवने गृहम्। एवेति 

वाक्यारङ्करि । आगता प्रा्ठवती । उक्तिपकारमाह--दे खल चिरम् उल. 

खले स्थीयतामिति। चिरं चिराय । स्थीयताम् आस्यताम्। त्वयेति दोषः। 

उद्खले वध्वैवमुक्छेद्यथः। कथमुलूखले बद्धस्य भगवतः सपिषो लम 

इव्याकाङ्क्षायामाह - प्राक् उद्खलबिखन्तरे अपितमिति । प्राक् बन्धनात् 

पूर्वमेव । उद्खरबिलान्तरे उरस्य यत् चिरं रन्धं तस्यान्तरे मध्ये । 

अर्पितं न्यस्तम् ॥ 

अथ भगवन्तं श्रीवारुङकप्णं देवाम्तुषटवुरित्याह-- 

यद्यपाशषसुगमो भरिभो भवान् संयतः किमु सपाश्चयाऽनया । 
एवमादि दिविजेरभिष्टूतो वातनाथ परिपाहि मां गदात् ॥ १० ॥ 

यदीति ॥ दहे वातनाथ एवमादि दिविजैः असिष्टूतः खं मां गदात् 

परिपाहि । वातनाथ श्रीगुसवायुपुरनाथ | एवमादि दइस्यादि) अनेन 

अपरेण च प्रकारेणेव्यथः। दिविजैः देवैः अभिष्टुतः अभितः स्तुतः। खंश्री 
बारष्कृष्णः। मामनन्यशरणम्। गद्रात् बाह्यादाभ्यन्तरा्चामयौघात् ! परि 
पाहि लायस्व। देवानां स्तुतिप्रकारमाह---हे विभो भवान् अपाशमुगमः 
यदि किमु सपाश्चया अनया संयतः इति। विभो स्वतन्वेच्छ | भवान् 

श्रीबारङ्रष्णः | अपाशुगमः अपाश्च.नामपगतविषयश्नद्ध.नां सुगमः सुखेनाव 

गन्तु प्राप्तुं वा हक्यः। किमु कथं तहि। सपाश्चया अनपगतविषया 

मिखपया । अनया यशोदया । सेयतः बद्ध इति विरोधः। भगवतो भक्त 

पराधीनततया सपाशया पाश्चसदितयेति तत्परिटारः। बिरोधामासोऽल्कारः ॥ 

इति कृष्णस्योदूखरूबन्धनव्णनं । 

सप्तचत्वा रिंशादशकम् ॥ 



अश्टचस्वारिशदश्चकरम् ॥ 

अथ देवा भगवन्तं श्रीवालक्ृप्णं दामोदर इव्याचख्युरियाद-- 

मुदा सुरोषेस्त्वधदारसम्मदैरुदीयं दामोदर इत्यभिष्टतः 
मृददरः स्वैरषुदूखरे रगन्नदूरतो द्वौ कङुमाबुदेक्षथाः ॥ १ ॥ 

युदेति ॥ उदारसम्मदेः सुरैः दामोदरः इति उदयं मुदा अभि 
टतः मृदूदरः ले स्वैरम् उदे रूगन् अदूरतः द्धौ ककुभो _ उदैक्षयाः । 
उदारसम्मदैः उदारः प्रवृद्धः सम्मदः प्रमोदो येषां तैः। भगवतो भक्तपरा 
धीनतां दृष्टेति भावः। सुरैः सुरगणैः दान्ना उद्रे बद्धलात् दाम 
रशनागुणः उदरे यस्येव्यन्वर्थसंज्ञया दामोदर इद्युदीयं सम्बोध्य । सुदा 
परीत्या । अभिष्टुतः स्तुतः । मृदृद्रः मृदु उदरं यस्य सः। अनेन 

पारावन्धनायोमग्यत्वं ध्वन्यते। वचं श्रीबालङ्ृप्णः । स्वैरं यथासुखमिति गमन 
क्रियाविरोषणम् । रुगन् रमः । अदूरतः समीपे। ककुमौ इन्द्रहू । 
उदेक्षथाः दष्टवानति ॥ 

ककुमयोः पूवचरितमाह-- 

सैबरेरघनुनेलक्बराभिधः परो मणिग्रीव इति प्रथां गतः | 
महेशसेवाधिगतश्रियोन्मदां चिरं किल खद्विमुखावखेलताम् ॥ २ ॥ 
कुररच नुरिति ॥ नख्कूबरामिधः कृवेरसूनुः मणिग्रीवः इति प्रथां 

गतः परः चिरं लवद्विसुखो अखेलतां किर । नलकूवरामिधः नरबूबर इत्य 
मिधा नाम यस्य सः। कुबेरसूनुः कुबेरस्य वैश्रवणस्य सूनुः पूरः । प्रथां 

प्रसिद्धिम्। गतः प्राप्तः। परः अपरः। कुतरेरस्नुरिष्यत्लापि सम्बध्यते । 

चिरं चिराय। दद्विमखो तयि श्रीहरौ विमुखो पराङ्मुखौ । अखे 
रतां चेरतुः। किलेति वार्तायाम् । तयोभेगवद्धिमुखतायां दहेतुमाह---महेश 

सेत्राधिगतश्रिया उन्मदो ईति । महेशसेवाधिगतया महेशस्य भगवतो गिरी 
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छस्य सेवया आराधनेन अध्रिगतया सन्धया त्रिया रक्ष्या) अत्र श्री 

शब्देन शोभा सम्पततिश्च गृह्यते | नदौ टक्के मदो ययोस्तो। रोभायाः 

सम्पत्तेकेकस्या अपि मदजनकलवमस्ति, कि पुनः समुदितयोरिति भावः ॥ 

मत्तयोस्तयोश्वष्टितमाद 

सुरापगायां किल तौ मदोत्कटो सुरापगायद्वहुयोता्रृतौ । 
विवासो केलिषरो सख नारदो भरत्पदेकप्रबणो निरैक्षत ॥२॥ 

सुरापगायामीति ॥ भवयदेकप्रवणः सः नारदः तौ निरैक्षत किर । 
मवस्पदैकप्रवणः भवलदे भवतः श्रीवैकुण्टस्य पदे पादकमले पएयैकस्मिन् 
प्रणः निरम्महृदयः। सः जगद्पूर्यतया लोकप्रसिद्धः । निरैक्षत अपद्यत् । 

किलेति वार्तायाम् । श्रीनारदेन चष्टधोस्तयोस्तदानीन्तनं व्यापारमाह-- मदो 

त्क सुरपगायदहुयोवतावरतो विवाससौ सुरापगायां केङिपरौ इति। मदो 
तकौ मदेन मधुपानजनितेन उक्टौ उद्धतौ । सुरापगायहहयौवतावृतौ 
सुरापेण सुतमासवे पितता जन एव गायतत बहुन यौवतेन युवतीसमूहेन 
आवृतो परिवृतौ । विवासो विवखो । सुरापगायां स्वगीङ्ायाम्। कैरिपरौ 

करीडातत्परो ॥ 

अथ मुनिस्तौ चत्तवानित्याह--- 

भिया प्रियालोक्ुपात्तवापसे पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धवेतमौ । 
इमो मवर्नरेत्युवशान्तितिद्रथ मुनिजेगो शान्तिमूते इतः सुखम् ॥ ४॥ 

भियेति ॥ स॒निः इमौ जगो । स॒निः श्रीनारदः । इमौ कुबेप्ौ । 
जगो श्वान्। शापहेतुमाह -- प्रियारोकं भिया उपात्तवाससं पुर; निसैक्् 
अपि मदान्धचेतसौ इति । प्रियारोकं म्बप्रियासमूहम् । भिया शापभयेन । 
उपात्तवाससम् उपत्तं स्वीह्तं वासः स्वं स्वं वलं येन तम्। 
तात् । निरीक्ष्य दष्टट। अपिविरोषे। 

रान्य चेतौ मनो ययोस्तौ | 

पुरः पुर 
मदान्धचेतसौ मदेनान्धं॑वितरैक 

गापप्रयोजनमाद् --मवद्वकत्युपर्ा न्तिसिद्धे 
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- इति। भवद्धक्तिः भवति विप्णौ भक्तिः प्रेमलक्षणा, उपशान्तिः ईदशकरम 

करणामिलषान्मनसो निवर्तन तयोस्सिद्धये लमाय। नतु मस्तु शान्तिः 

का क्षतिरिति चेत्तत्राह-श्ान्तिमृते युखं कुतः इति। शान्तिमुपश्चान्तिम् | 

ऋते विना। कुतः कुत्र वर्वते। न क्वाप्यान्तानां सुखावािरित्यथः ॥ 

मनेः शपप्रकारमाह- 

युग्ामवाप्ठौ कङुमातमतां चिरं हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्लुतम् 
इतीरितौ तो मघदीक्षणस्पृशां गतो व्रजान्ते कडुमौ बभूवतुः ॥ ५ ॥ 

युषामिति ॥ तो मवदीक्षणस्परहां गतो त्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः। 

तो कुबेरस्न्। भवदीक्षणस््रहां भवतः श्रीकृप्णस्येक्षणे दर्शने स्प्हाममि 

राषम्। गतौ प्रापतौ। प्राप्श्रीकृप्णदरीनामिराषाविव्यर्थः । तजान्ते चज 

पदे। ककुभो अ्जुनदरूमो । नदः ककुभमोऽजुंनः' इति पेयाः | 
तयोः ककुमताप्रा्ठौ शीक्प्णददनामिकःषे च हेतुभाह--इति ईरित इति । 

इति एवम्। ईपि उक्तो । उक्तिपरकारमाह--युवां चिरं ककुभासताम् 

अवाप्तो अथ हरि निरीक्ष्य स्वै पदम् आप्नुतम् इति। चिरं चिराय। 

ककुभातमतां ककुमस्वरूपताम्। अवाप्तौ प्राप्तौ । अथः अनन्तरम्। हरिं श्री 

कृष्णम् । निरीक्ष्य रष्ट्। स्वर् आलीयम्। पदं स्थानम्। आप्नुतं 

प्राप्नुतम् ॥ 

भगवान् वारङ्कष्णस्तौ ककुभावपातयदित्याह-- 

अतन्द्रमि द्रदरयुग तथाथिधं समेयुषा मन्थरगाभिना स्वया | 
तिरायुतोद्खररोधनिधतो चिराय जीणो परिपातितौ तरु ॥ ६ ॥ 

अतन्द्रभिति॥ त्वया चिराय जीर्णो तष परिपातितौ । स्याश्री 

चारुक्रष्णोन । चिराय चिरेण। जीर्णो जरामुपगतौ। तदू तो ककुमो। 

परिपातितौ सर्वतः प्रखतशःखोपशाखं पातितो पातनप्रकारमाह--तथा 

विधम् इन्दरहूयुगम् अतन्द्र मन्थरगागिना समेयुषा तिरायुतोस्वररोधनिधुतौ 
? 46 
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इति । तथाविधं नारदशापदेवंमूतं यमम् । इन्द्रयुगमजैनदुमयुग्मम् । 

अतन्द्र सोर यथा मवति तथा मन्थरगामिना उदधखलाकषेणेन मन्द 

गामिना) समेयुषा प्रावता । पतत् दयं त्वयेदयत्र सम्बध्यते | तिरायुतो 

दूखलरोधनिर्धुतौ तिरायुतस्य॒तिय॑गतस्य उदरस्य रोधेन निरोधेन निरधुंगे 

नि्मिन्नमूरौ । तयेति तिरायुतोररोधनिधुतावित्यत्रापि सम्बध्यते ॥ 

अथ वृक्षद्रयाम्यन्तरायक्षयुगरं प्रादुरासीदिव्याह-- 

अमाजि श्वासिद्वितय यदा स्वया तद्व तद्र्तसाननिरेयुषा । 
महात्विषा यश्षयुगेन ततकषणादमाजि गोविन्द् भवानपि स्तवैः ॥ ७॥ 

अभाजीति ॥ दे गोविन्द् यदा स्वया शाखिद्भितयम् अभाजि, तदा 

एव तदरम॑तरात् निरेयुषा महास्विषा यक्षयुगेन तस्षणात् भवानपि स्तवैः 

अभाजि ॥ गो विन्द विष्णो | त्वया श्रीवारुृप्णस्वदूपेण | शाखिद्वितयं 

शासिनोः कठुमदृकषयोदवतये युभम्। अमानि मञ्मम्। पकारेण निगमे 
कारुबिरम्बामावो ददितः। तद्रभनरात् तप्य शासिद्धितयस्य गमैतरात् अभ्य 

निरे निर्गते 

न्तरपदेशात्। निर्युषा न। महासिविषा महती चिद् कान्तिर्यस्य 

तेन। यक्षयुगेन यक्षयोः श्रीनारदशःपादिन्द्ुमतां प्रपतयोरभेगवसस्प्चन मुक्त 
शापयोः कुवेरपुत्रयोयुगेन युपमेन। तक्षणात् तदानीमेव । मवान् श्रीगार 

छृष्णः। अपिस्समुचये। स्तवैः स्तोत्रैः । अभाजि सेवितः । अल भर 

शासिद्धितयं॑पुरषरूपं तवा प्रस्यपचक्रतुरित्यपिं्ब्देन प्रतीयते ॥ 
इह रजस्तमोमयानां विधिशङ्करादीनां भक्ता अपि क्रम।च्छु दधसत्त्वमये 

भगवति प्रकृष्टो भक्तिमपिगच्छन्तीव्याह-- 

इहान्यमक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रद्रसेवदी । 
एनिप्रपादाद्वदङप्रिमागतो गतो दृणानौ खु भक्तियु्तमाम्॥ ८ ॥ 

हेति # इटं अन्यभक्तः। अपि क्रमात् भवन्तं समेप्यति खलं । 
हृद जगति। अन्यभक्तः अन्येषु रजस्तमोमयेषु विधिशङ्करादिषु भक्तः। अपि 
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विरोधे । कमात् अधिकारक्रमेण । भवन्तं शुद्धसत्त्वमयं श्रीवैकुण्ठम् । एष्यति 
भजनाधिकारी भविष्यतीत्यथ; । सड निधितम्। अस्य क्रमभेदेनालान्दयः ! अग्न 
दृष्टान्तमाह --रुद्रसेवकौ एतो मुनिप्रसादात् भवदड्प्रिमागत उत्तमां भि वृणानो 
गतो सख इति। रुदसेषकौ शिषमक्तौ ।- एतौ कुनेरसूनू । सनिमरसादात् 
यने: श्रीनारदस्य मादात् जनुगहात्। भवदड्त्रि भवतः श्री विुष्डनिरयस्य 
मानुषवालवेषस्य अङ्प्रं पादकमलम्। आगतौ प्राप्तौ । उत्तमां पूजनीयाम् । भक्ति 
पेमरक्षणाम् | इृणानौ प्रार्थयन्तौ । गतौ पितुस्सकाशं भरति निगेतौ । खल्विति 
प्रसिद्धो ॥ 

अथ बृक्षपतनरवमाकणेयतां नन्दादीनां प्रवत्तिमाह-- 

ततस्तरूदारणदारुणारवप्रकम्पिसम्पातिनि गोपमण्डके । 
भिलजितत्वजननीयुखेक्षिणा व्यमोक्षि नन्देन भवान् विमोक्षदः ॥ ९ ॥ 

तत इति ॥ ततः विमोक्षदः भवान् गोपमण्डले तरूदारणदरुणारव 
मकम्पिसम्पातिनि विटजितत्वज्ननीमुखेक्षिणा नन्देन व्यमोक्षि । ततः अनन्त 

रम् । विमोक्षदः भक्तानां मोक्षप्रदः। भवान् श्रीषाल्ट्रृष्णः । गोपमण्डले गोप 

सङ्के। सरूदारणदारुणासप्रकम्पिसम्पातिनि तर्वोरिन्धद्वमयोरुदारणेन भञ्जनेन 

सज्ञातो यो दारणो रवः भीषणध्वनिस्तेन प्रकम्पि क्वेदं किमिदमापतितमिति 
सम्भमाविष्टमत एव सम्पाति त्वरितमागमनशीरं च तथाविधे सति। विजित 

त्वजननीमुखेक्िणा विरज्जितायाः बन्धनानुक्षयेना तिमालं रुज्ितायास्तव जनन्या 

ययोदाया मुखं, फ कृतं यद्योदे त्ववा, अह्यो अविमृरयकारिता भवत्या 
इस्यमिपरायगर्भमीक्षत इति तथोक्तेन । व्यमोक्षि पाश्चबन्धनान्मोचितः। 
वन्धमोक्षधदस्य सतोऽपि कदा चिदैवात् बद्धस्य मोचनं युक्तमिति विमोक्षद 
इत्यनेन ध्वन्यते ॥ 

अथ गोपा भगवन्तं श्रीवालङृष्णं भवनं निन्युरिःयाह-- 

महीरुहोमेभ्यगतो बताभेको हरेः श्रभापादपरिक्षितोऽधुना । 
इति वुवाणेगमितो शृं भवान् मरुसुराधीश्वर पाहि मां गदात् ॥ १० ॥ 
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महीरुहो रिति ॥ भवान् इति द्ुवणेः गृहं गमितः । भवान् श्रीवारु 
कृष्णः। इति अनेन प्रकरेण | रुणः वदद्धिः। नन्दादिभिरिति रोषः 

गृहं मवनंम् 1 गमितः नीतः। कथनप्रकारमाह-- महीरुहे; मध्यगतः 
अभक; हरेः प्रमावात् जघुनाः अपरिक्षतः वत इति। महीरुहः वृक्षयोः । 
मध्यगतः मध्यं गतः प्राप्तः | अर्भकः शिश : | हरे विष्णोः । प्रभावात् 

शक्तेः । अधुना इदानीम् । अपरिक्ष्तः अविकलङ्कः। बतेति विस्मये । 
अथ प्राथयते--हे मरुयुराीश्वर तवं मां गदात् पाहि इति। मरुलुराधी 
श्वर॒शरीगुरुवायुपुरनाय । मामनन्यशरणम् । गदात् सर्वामयात् । पाहि 
तरायस्व ॥ 

इति यमलाजुनभन्ञनवर्णनम् 

अष्टचत्वारिंशादशकम् ॥ 

एकोनपश्ाशत्तमदशकमू | 

अथोदयातश्कया गोपा देशन्तरं गन्तुमरिमिरे ह्याह -- 

भवत्ममावाविद्रा हि गोपास्तर्परपातादिकमत्र गोष । 
अहेतुमुत्पातगणं विशङ्कय प्रयातमन्यत मनो वितेनु ॥ १ ॥ 

भवत्रभावेति ॥ गोपाः हि अन्यत्र प्रयातुं मनः वितेनुः। हिल | 
अन्यत अन्यस्मिन् देशे । प्रयातुं त्रजान् निर्मीय तते वसतुमिर्ैः। मनः 
वितेनुः निश्वयं चक्ुः। अत्र हेतुमाह--ञत्र गेषठे अहतं तर्प्रपातादिकम् 
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उव्पातगणं विंशङ्कय इति । अहेतुम् अकारणम् । तरुभरपातादिकं ` वृक्षपत ` 
 नादि।. आदिशब्देन शकटमञ्जनादि गृह्यते । शकटभञ्नादेः प्रागेव. सम्भवात् 

वृक्षपतनानुक्षणमेवःन्यत्र गमने मतिर्बभूवेति तेरुपपातादिकमित्यनेन व्यज्यते । 

उत्पातगणम् उत्पाता माग्यनर्थसू चका निमित्तविरोषास्तेषां गणं समूटम्। विचिन्त्य 

निश्चित्य ननु कथं ततनर्थानां सम्भवः, यत्र॒ भगवान् हरिः सन्निहित 

रलयाशङ्क परिदघच, यचप्येवमेतत्तथाऽपि . तत्नाध्यगच्छनि्याह --भवसभावा 
विदुराः इति । अधरिदितमवदैश्या इत्यर्थः । . भगवति केवरमरस्यबुद्धेरिति 
भावः ॥ 

उपनन्दो नाम कथित् गोपस्दा बृन्दावनं वासयोग्यममन्यतेव्याह-- 

ततरो पनन्दाभिधमोपयर्यो जमो भवस्रेशणयेव नूनम्। 
इतः प्रौ यां विपिनं मनोज्ञ बृन्दावने नाज विशजतीति ॥२॥ 

तत्रति ॥ तत्र॒ उपनन्दामिधगोपवयः इति जगौ, मवस्मेरणया एव 

नूनम् । उपनन्दामिधगोपवयः उपनन्दामिधः उपनन्द इव्यमिधा नाम यस्य 

सः, सचःसो गोपवर्यो गोपश्रष्ठः। इति अनेन प्रकारेण | जगौ उक्तवान् । 

एत् भवस्रेरणया भवतः श्रीवारकरप्णस्य प्रणया प्रवर्तनया । एवकारेण 

अन्येां तयवच्छरदः। नूनं निश्ितम्। उक्तेप्रकारमाह--इतः प्रतीच्यां 

वृन्दःवनं नाम व्रिपिनं विराजति इमि। इतः अ्मात् प्रदेशात् अहद्वनात्। 

प्रीच्णं पश्चिपदिशि। नःमेति प्रसिद्धौ । विपिनम् अरण्यम्। विराजति 

विरोपण शोभते। वृन्दावननिवासस्परादयन्तसुःवहतवं दशेयति--मनोज्ञमिति । ̀ 
फलपुप्पसरिलतरणपनसाग्रनालिकेरादिसमृद्धया मनोहरमित्यभः ॥ 

अथ नन्दादयो गोपा बृन्दावनं प्रति जम्मुरित्याह- ~ 

बृहदनं तत् खद नन्दमुख्या विधाय गोष्ठीनमथ क्षणेन । 

त्वद न्वितत्यज्ननीनिषिष्टगरिष्ियानानुगता भिचेदः ॥ ३ ॥ 

बृहद्नाति॥ अथ नन्दमुख्याः क्षणेन तत् खलु बृदठनं 
गोष्ठीनं विधाय त्वदन्वितत्वज्ननीनिविष्टगरिष्ठयानानुगताः विचेछुः। अथ उपे 
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नन्दवचनश्रवणानन्तरम् । नन्दमुख्याः नन्दादयो गोपाः । तत्. तदानीन्तन 

निवासमूतम् । खल्विति वाक्यारङ्कारे। बृहटद्रनं तदाख्यया प्रसिद्धम् । 

गोष्ठी मूतपूवेगोस्थानम् । विधाय कखा । बृहट्रनं व्यक्त्रेद्यथैः । तदन्वित 

लजननीनिविष्टगरि्ठयानानुगताः युवाभ्यां श्रीबरमद्रभीवःरङकष्णाम्यामन्वि 

ताभ्यां सहिताभ्यां त्वजननीम्यां युवयोजननीभ्यां रोदिणीयकशोदाभ्यां निविष्टम् 

धिष्ठितम् अत एव गरिष्ठं महनीयं यानं शकटम् अनुगताः अनुगच्छन्तः) 

विचः जग्मुः ॥ 

अनोपनोत्र्निषैनुपाटीलुखणादन्तरतो वधूभिः । 
मवद्विनोशारपिवाक्षरणि प्रषीय नाज्ञायत मागेदेध्येम् ॥ ४॥ 

अन इति ॥ अल नन्दमुरुयाः इति पूवैस्मादनुवत्यं तृतीयान्ततया 

विपरिणम्य योजनीयम्! नन्दमुख्यैः मा्गदैष्मै न अज्ञायत् \ न्दर सः 

नन्दाहिभि.\ म्रद सस्य पथे देष्ये दीर्ैलम् । न अज्रायत 

न ज्ञातम् । अत देदुमाह--जनोमनोनष्वनिधेनुपारीसुपणाद्न्तरतः वधूमिः 
भवद्विनोदारपितक्षराणि प्रपीय इति । अनोमनेोज्ञध्वनियेनुपारीखुरमणादान्त 
र्तः अनसः शकटस्य मनोज्ञो यो ध्वनिः गमनसमये जायमानः शब्दो 

यश्च धेनुपास्याः परुपङ्कतेः खुपए्रणादः सुरविन्यासजडशब्दस्तयोरन्तरतः मध्ये । 
्रयमाणानीति शेषः । वधूमिः गोपिकाभिः । मवद्विनोदारुपितक्षराणि भवतः 
ध्रीवारुकृष्णस्य विनोदाथमारपितान्याख्यातानि अक्षराणि, "वरस पश्य वनस्य 
धोमाम, ईप्यांडीनि बहुविधानि भाषितानि प्रपीय प्रकर्षेण सादरं श्रुखा॥ 

वृन्दावनं निरीक्ष्य मुमुदे मगवानिव्याह-- 

निरीक्ष्य इृन्दावनमीश नन्दतप्घनङगन्दभ्रषुखदरमौषम् । 
अमो दथा; शादरसान्द्ररक्षम्या हरिन्मणीडुद्िमपुष्टलोभम् ॥ ५ ॥ 

रक्षक) तवं शरीङ्ृप्णः। निरीक्ष्य नितरां इष्ट । जमोद्थाः मुदितोऽभूः । 
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मौदकारणं इन्दाषनस्य रमणीयलमाह--नन्दससूनकुःदमयुर्दमौषं श दरुसान्् 
रक्ष्या टरिनमणीकुद्धिमपुष्टशोभमिति । नन्दत्मसूनन्द सरद ष नन्दलसूनाः 
नन्दन्ति समृद्धानि प्रसूनानि येषु ते नन्दत्मसूनःः कृन्दपरमुखाः कुन्दमभूतयो 
रुताविद्येषाः दुमोषाः ृक्षसञ्चयाश्च य सिमस्तत् । शद्टसान्द्ररक्ष्या श द्लस्य 
ह रिततृणनीरन्धितपदेशश्य सान्या निबिडया रक्ष्या शोभया । हसिमिणीकुष्धिम 
पष्टोभं हरिन्मणीकुद्टिमवत् हरिममीमिः मरतकमणीमिः रचितो यः कुमो 
निबद्धभूमिस्तदवत् पुष्टा समृद्धा शोमा यन्भि्तत् ॥ 

अथ वनस्य शोभां द्रष्टं भगवान् हरिन्दावने चचरिप्याह-- 

नवाकनिग्यृढनिवासमेदेष्वरोषगोपेषु सुख।सितेषु । 
वनश्चियं गोपकिशोरषालीपरिि.भितः पयंगरोकथास्त्वम् ॥ ६ ॥ 

न्कनिष्यृटेति ॥ त्म् अशोषगोपेषु नवाकनिथ्यूढटनिवासमेदेषु खला 

सितेषु गोपकिशोरपारीविमिभितः वनधिथं पर्क् अटोकथाः। से श्रीमार्ृष्णः । 

अशेषगोपेषु अशप्रेषु अखिलेषु गोपेषु । नवाकनिप्यूढनिवःसभेदेषु नवाक 

निन्यूडेषु अर्धचन्द्ाकारतया प रचितेषु निवासभेदेषु भवनविरोषेषु । खखासितेषु 

खुखेन वससु सतु । गोपकिञचोरपाीविमिभितः गोपकिंरोराणां गोपपुत्राणां 

पाल्या समूहेन विमिश्रितः मिङ्ितिः। क्निवं काननशोभाम् । यंक परितः । 

अरोकथाः दष्टवानसि ॥ 

मगवान् हरिः इन्दावने काडिन्दीमपर्यदिव्याद -- 

मरालङ्गजाङृतनमेलापामराल मागागतनिमंलापाम् । 

निरन्तरस्मेरसये जक्तां कलिन्दकन्या समलोकथास्त्वम् ॥ ७ ॥ 

मराल जेति ॥ तवं कलिन्दकन्यां सपलोकथाः । तं श्रीबालङष्णः | 

करिन्दकन्थां क।ङिन्दी नाम नदीम् । समलेकथाः दृष्टवानसि । कालिन्या 
© ब 

रमणीषतामाह --मरालकूजक्ृतन्कपाम् = अशारमागागतनिमकपां निरन्तर 
स्मेरसरोजवक्नात्निति | मरालकूजाङृतनर्मलपां मराकनां करदंसानां कूजाभिः 
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कूजितैः कृतः उच्चरितः नर्मलपः रसरसवचनं यया ताम् । ̀ : अरामार्गागत 
निमेकापाम् अरठेन ककरेण मर्गिण पथा जगता निर्भरा महिता अपरो 
जलानि यस्याम् । निरन्तरस्मेरसरोजवक्तरां निरन्तराणि नीरन्ि तानि स्मेरागि 
विकसितानि सरोजानि नटिनान्येव वक्तं मुखं यस्यास्ताम् । अत्र नरमाण्यार 
पन्या मृदुमन्दसितविकसन्मुखाग्बुजःयाः सविलासं गच्छन्त्याः कप्याचिटुप 
भोगक्षमायाः कन्यकायाः सम्थं कान्या; प्रतीयत इति द्रष्टव्यम् | 

भगवान् गोवर्धनमपदयदिव्याद-- 

मयूरकेकाशतलोभनीय मयुखमालाश्चबरं मणीनाम् । 
परिरििलोकसपशमुचभङ्गगिस्वि गो पधनमशधास्तम् = ॥ ८ ॥ 
मयुरेति ॥ वं गोवधनं गिरिम् देक्षधाः। त्वं श्रीबारङृष्ण; | 

गोवधनं तन्नामानम्। गिरि पवेतम्। चकारः पूरयोक्तकरिन्दजायाः समुच्च 
या्थैः। दक्षाः दृष्टवानसि । गोवधेन्य रमणीयतााह --मूरकेकाश्चत 
लोभनीयं मणीनां मू पालशप्रखत् उपः विरिञ्चरो फश्शम् इति । मयूर 
केकाशतरोभनीयं मयूराणां शिसिनां केकाशतेः केकानां शौरनेकैरलोमनीयं 
श्हणीयम् । केकरा वाणी मयूरस्य! इति ययप्यमरतिहेनोक्तम् , तथापि 
करिकरमन्यायान्नत्रानुपपत्तिरिति ध्येथम् । मणीनां रलानाम् | मयूखम। राशाबरं 
मयूखपाकातिः रदिमालमिः शवं चित्रवर्णम्। उचशरङ्गेः उचैरुन्नपै र 

रिषठरैः। विरिकवरोकश्ं विरिच्ललोकं सललोकं स्तीति तथोक्तमिलौ 
तरस्यातिशयोक्तिः ॥ 

वनान्तरे सवेलापि करिन्दजासत्वमाह -- 

पमे ततो गोप्ङ्कमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनान्तमागाः | 
ततस्ततस्तां इटिलामपश्यः करिन्दजां रागवतीमिैकाम् | ९ | 

पम्रभिति॥ ततः त्व गोपकुमारकैः सम॒ समन्ततः यते वनान्त 

माग।;, ततः ततः तामेकां कलिन्द जामपदयः । ततः अनन्तरम् । ल्व श्री 
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ारङृप्णः। गोपङ्कमारकैः गोपपुत्रैः। समं सह । समन्ततः समन्तात् 

यत येषु येषु प्रदेशेषु। वनान्तमरण्यमध्यम्। आगाः गतवानसि । ततस्ततः 

तत॒तत। तां पूर्वोक्ताम् । एकामनन्याम् । करिन्दजां काणिन्दीम् । 

ननु कथमेकस्याः सर्वत्र दशनमिसयाशङ्कायामाह--कुटिलामिति । वक्रमर्गिण 

तत्र तत्रागतामित्यथः। अत एवोदेक्षते-रागवतीमिवेति। रागवतीं भग 

वत्यनुरक्ताम् इवेति सम्भावनायाम् । वक्रमार्गेणागमनमतर सम्भावनानिमित्तम्॥ 

। अथ मगवान् हरिरेवंविधेऽतिरमणीये वृन्दावने वत्सांश्चारयितुमुत्युकः 

चचरेव्याह-- । 

तथाविधे स्मिन् षिपिने पतरव्ये सयुत्सुको वत्सगणगप्रचारे । 
चरन् सरामोऽथ कुमारकैस्तवं समीरगेहाधिष पाहि रोगात् ॥ १०॥ 

तथाविध इति ॥ दहे समीरगेहाधिप अथ तथाविपे पशव्ये अस्मिन् 
विपिने वत्सगणप्रचारे समुत्सुकः कुमारकैः सरामः चरन् तं रोगात् पाहि। 

समीरगेदाधिप श्रीगुस्वायुपुरनाथ । अथ अनन्तरम् । तथाविधे तथा रमणीये । 

पशव्ये पशुभ्यो दहिते। असिन् अनुपदमुक्ते। विपिने कानने बृन्दावने। 

वत्सगणप्रचारे वत्तगणस्य गोवत्ससमूहस्य प्रचरे। समुत्सुकः साभि 

खष इव्यर्थः। कुमारकैः गोपरिश्रुभिः। सहेति रोषः। सरामः रामेण 

वरुमद्रेण सहितः । चरन् सञ्चरन्। वं श्रीवारकृष्णः। रोगात् सर्वा 

मयात् । पाहि त्रायस्व ॥ 

एति बन्दावनगमनवणनम् 

पकोनपजाराददाकूम् ॥ 



पञ्चाश्रतमदशकम् । 

अथ -मगवतो वस्सानुपारनं बणंयति-- 

तररमधुद्दुघ्न्दे बृन्दावनेथ मनोहरे 
पपशिद्यभिः साक वत्सानुपारनरोटुपः 

हरुधरयखो देव श्रीमन् विवेशिथ धारयन् 

गवरषुररीवेत्रं नेत्राभियमतनुदयुतिः ॥ १ ॥ 

तरकमधुद्दुघृन्द इति ॥ हे देव श्रीमन् नेवाभिरामतनुचयुतिः लम 

अथ वत्सानुपारनरोदपः परशुपरिशुभिः साकं हरधरसखः गवसमुररीवेलं धार 

यन् तररमधुष्ृदबन्दे मनोहरे दृन्दावने विचेरिथ । देव प्रकारामान । श्र 

मन् श्रीपते । नेवाभिरापतनुचयुतिः नयनानन्दकरदेदकान्तिशारी } लवं श्रीबार 

कृष्णः । अथ अनन्तरम् । वतसानुपाटनखोष्धपः वत्सानां गोवरसानामनुपारने 

रक्षणे रोपः सामिराषः । परपशि्रमिः गोपबारुकैः। सारकं सह 1 हरुधर 

सखः हरधरो बलभद्रः सखा सु्यभ्य सः हरधराम्वित इत्यः 1 गवरः 

मुररीवेवे गवं शङ्ख मुरी बेणुनालिकां वेत्र वेदण्डं | च धारयन् बहन् । 
तररमधुङ्द्रन्दे तरलानि सुगन्धरोभादितस्ततश्चरन्ति मधुकृतां भ्रमराणां 

बृन्दानि समूहय यस्मिन् । अत॒ एव मनोहरे चेतोहेर । विचेस्थि सञार 

कृतवानसि ॥ 
भगवति श्रीपतो बन्दावनं गाहमाने नत्र म॒म्पत्समद्धिस्समभ्दिस्याद-- 

वरिहितजगतीरक्ष॒लक्ष्मीकगाम्बुजरालितं 
ददति चरणद्रन्दरे बृन्दावने त्वयि पावने। 

फिमिव न बमो सम्पस्सम्पूरितं तसवष्टशै- 
सलिरुधरणीगोत्रकषतरादिके कप्लापते ॥ २ ॥ 

विहितेति ॥ दे कमखपते बृन्दावने तरुबलरीसरिरुधरणीगोत्कषत्रादिरक 

किमिव सम्पसम्पूरितं न वभौ । कमरापते रक्ष्मीपते । अनेन रक््वीकमाम्बूज 
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संबाहनयोग्बत। - चोर्यते । तस्वहरीसलिलरणीगोतकेत्रादिकं तरवः व््षाः 
वयः मञ्जयः . सरकं, जरं धरणी भूमिः गोत्रः गिरिः क्षेत्रम् आकर 
आदिर्यस्य तत् । सम्पत्समपूरितिं सम्पदा समृद्धया सम्पूरितं परिपूरितम् । 
मो शशमे । अयमर्थः-- तरवः फलपुप्यसमृद्धथा व्यः सौरम्यवर्णप्रकर्षादि 
समूद्धया सछ्लिमरविन्दसमृद्धधा धरणी सस्यससृद्धया गोतो रलसमद्धया आकर 
स्वणादिसमृद्धया चातीव बभुः। आदिरहणात्ततरत्यारशबरादयो गृहन्ते | तेषामपि 
समृद्धिरमवदिति । अत हेतुमाह -- त्यि विहितजगतीरक्षं रक्ष्मीकराम्बुनलरितिं 
चरणद्रन्रं ददति इति। त्वयि श्रीवारङृष्णे | विहितजगतीरक्ष विहिता कता 

जगत्याः मूमे; रक्षा येन तत्। अनेन इन्दषिने परपरिमावामावो ध्वन्यते । रक्ष्म 

कराम्बुजलारितिं लक्ष्या श्रिया करम्बुजाभ्यां करपङ्कजाभ्यां लारितिम् | 
संवाह्यमानमिव्यर्थः । एतत् सम्बत्सम्रद्धिहेदशेनपरम्। चरणद्वनद्रं चरणयोः 
पादारविन्दयोर्न्रं युग्मम् । ददति अपयति सति । वृन्दावनस्य मगवत्पादार्ण 
योग्यतामा 

अश्र वत्सासुरस्य वधमाह द्वाभ्याम् -- 

व्रिलसदरपे कान्तारान्ते समीरणशीतले 

विपुलयश्ननातीरे गोषधनाचलमृधंसु । 

लटित्रलीनादः सश्वारयम् खद बात्सकं 
कचन दिवसे देत्यं॑वर्साकृतिं त्वयुदेक्षथाः । । ३ ॥ 

परिलघदुलप इति ॥ विरपदुरुपे कान्तारान्ते समीरणकीतले विपुर 

यमुनातीरे गोवधन।चटमरधघ कलितसुरलीनादः . वोत्सकं सञ्चारयन् त्वं क्वचन 

दिवसे वत्साकृतिं वैत्यसदैक्षथाः खठ । विरसदुलुपे शोभमानतृणविरोषक्ते । 

कान्तारान्ते वनान्तर । एव समीरणश्चीतठे समीरणेन यमुनातरङ्गपवनेन शीतले 

शिश्रे । विपुल्यज्नातीरे विषे वि्ठृते यमुनायाः कारिन्वा्तीरे । एवं 
गोधर्थनाचरमूरषलु गोव्भनपवेतस्य मूध शिखरेषु च । लक्तिसुरीनादः लिति 
मनोहरः सुरलीनाद वेणुस्वनो यस्य सः। वेणुना रस्ति गायत्निव्यर्थं 
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वात्सकं गोवत्सृन्दम्। सश्चारयन् । सम्यक् चारयन् तवं श्रीवार्ृष्णः । क्वचन 
कस्मिश्चित् । वत्साृति गोषत्सरूपधरम् । देर्यमसुरम् । उदैक्षथाः इष्टवानसि । 
खस्विति प्रसिद्धौ ॥ 

रभसविचरुप्पुच्छं विच्छायतोऽस्य विलोकयन् 
किमपि वरितस्कन्धं रन्धप्रतीकषमुदीकषितम् । 

तमथ चरणो निग्रद्धिभ्रामयन् युहरुचकैः 
डुहचन महावृकषे चिक्षेपिथ धतजीषितम् ॥ ४ ॥ 

रभसेति ॥ अथ लवं तं चरणे बिभ्रत् गहुः उचवकेः विभ्ामयन् क्षत 
जीवितं कुह चन महावृक्षे चिक्षेपिथ । अथ अनन्तरम् । तं श्रीषारङ्कप्णः | तं 
वससा्कतिमघुरम् । चरणे पादे । विभ्रत् बहन् । गृहीवेलयरथः। मुहुः पुन, 
पुनः। उच्चकैः वेगात् । विभ्रामयन् विदोषतो भ्रामयन् । अत एव क्षतजीवितं 
नष्टजीवितम्। मृतमिति यावत्। कुर्वन्निति रोषः। कुहचन केपिमिधित् | 
महारक्षे महति वृक्षे । चिक्षेपिथ कषिप्वानसि। अत्र हेतुमाह रमसदिचर 
पुच्छं विच्छायतः अस्य किमपि वरितस्कन्धं रनभप्रतीक्षम् उदीक्षितं मि रो 
कयत्निति । रभसविचरुतपुच्छं रभसेन वेगात् विलसत् इतस्ततः सश्चारिति 
पच्छं लाङ्गूर यथा भवति तथा विच्छायतः गच्छतः इति गोवर 
स्वभावोक्तिः | अस्य असुरस्य । किमपि किञ्चित्। वलितस्कन्धं विवतितम्रीवम् | 
रन्भप्रतीक्षम् अवसरप्रतिपारनर्पं च यदुदीक्षितमवलोकनम् | विरोकयन् 
पश्यन् । गोवत्सवलाङ्गूरं चाटयिव्वा आगच्छन्तमपि तथाविधेन तस्य् विषो 
कनेन॒तमासानं हन्तुमु्यतं कमप्यसुरं निधियेव्य्थः ॥ 

वत्ासुरे निहते देवानां प्रमादभरमाह-- 

निपतति महादैत्ये जात्या दुशतमनि तत्षणं 
निषतनजवक्ुण्णक्षोगीरुहक्षतकानने । 

दिबि परिभिरदृबन्दा बन्दारकाः कसुमोन्कौः 
शिरमि भवतो हषादरषन्ति नाम तदा हरे ॥५।॥ 
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निपततीति ॥ हे दरे तदा बन्दारकाः दिवि ̀ परिमिलदृबन्दाः दर्षत् 
भवतः शिरसि कुसुमोत्करैः वषैन्ति नाम । हरे श्रीबारङृष्णे । तदा तस्मि 
नवसरे। बृन्दारेकाः देवाः । दिवि व्योश्नि। परिमिलद्ब्न्दाः षपरिमिरन्ति 
समूहीमूतानि ब्रन्दानि गणा येषां तथाविधाः सन्तः। दर्षत् सन्तोषात् | 

भवतः श्रीवारक्कप्णस्य । शिरसि मूर्धनि । कुसुमोत्करैः घुरतरुप्रसूनैः । वषैन्ति 
नाम ववृषुरितयर्थः। देवानां ह्षहेतुमाह - जात्या दुरासनि महादैत्ये निप 

तति तसक्षणं निपतनजवक्चुण्णक्षोणीरुदक्षतकानने इति । जात्या स्वभावेन | 

दुरासनि दष्टे । महादैत्ये महासुरे । निपतति मृते सतीव्य्थः। तस्षणं तदा 
नीमेव । निपतनजवक्चुण्णक्षोणीरुहक्षतकानने निपतनजवेन पतनवेगेन श्चुण्णैः 

चूणितैः क्षोणीरुरैः वृक्षैः क्षतं वर्णितं कःननमरण्यं येन॒ तस्मिश्च सति। 
तक्षण मिव्यस्य तदेव्यस्यानन्तरं वा योजना । तेन हषौतिश्चयश्च प्रतीयते ॥ 

अकाण्डे नभसो निपतितां कुसुमावरीमारक्ष्य बालकाः सविस्मयं भश 

वन्तमप्रच्छनित्याह-- 

सुरभिरतमा मूधेन्यूध्वे कतः इसुमावली 
निपतति तवेत्ुक्तो बलेः सहेरभुदेरयः। 

सरिति दनुजक्षेपेणोष्वं॑गतस्तरुमण्डलात् 
कुसुमनिकरः सोऽयं नूने समेति क्षनेरिति ॥६॥ 

सुरभिकतमेति ॥ खं बाहः इति उक्तः सदेलम् इति उदैरयः । त्वं 

श्रीवारङ्कप्णः। बाः गोपपुत्रैः। इति एवम् । उक्तः पृष्टः । सहेरं सरीरम्। 
इति अनेन प्रकरेण । उदैरयः उक्तवानसि । प्रश्षपरकारमाह-- तव मूर्धनि 

सुरमिरुतमा कुसुभावली उध्वं कुतः निपतति इति । मूर्धनि श्चिरसि । 

सुरमिरुतमः अतिशयेन सुरमिः। कुखमावटी कुसुमसश्चयः। ऊर्ध्वम् उपरि । 

कुतः कभ्मात् प्रदेशात् । निपतति नितरां पतति। उपरि वृक्षादीनामभावादिति 

भावः | भगवतः प्रतिवचनपरकारमाह --कुसुमनिंकरः दनुजक्षेपेण तरुषण्डखात् 
अशिति उध्वे गतः घः अय शनैः समेति नूलमिवि। अल य॒ इ्यभ्याहर्तम्यम् | ̀ 
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यः कुसुमनिकर्ः पुष्पसश्चयः। दनुजक्षेपेण द्रनुजस्य असुरशशवस्य क्षेपेण क्षेप 

णेन। तर्मण्डलात् वृक्षसञ्चयात्। रिति शीघ्रम्] उध्वेम् उपरि। गतः 

प्टुतः । अयं कुसुमनिकरः । शनैः मन्दम् । समेति अधः पतति । नूनं तकं 

यामीत्यथः 

अथ भगवान् बकासुरमपयदिव्याह-- 

क्परचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परषातपे 
तपनतनयापाथः पातु गता मवदादयः। 

चठितगरुतं प्रक्षामासुेकं खट विस्परतं 
धितिधरगरुन्छेदे कैरासक्ेटमिवापरम् ॥ ७ ॥ 

क्वचनेति ॥ भूयः क्वचन दिवसे -तपनतनयापाथः पातु गताः भव 

दादयः बकं व्रेक्षामाखः खट । क्वचन कर्िमश्ित्। तपनतनयापाथः तपनतन 

यायाः कान्या; पाथः जलम्। गताः प्राप्ताः । मवदादयः भवान् श्रीवार 

कृष्णः आदिर्येषां ते । भवस्पमृतयः गोपगख इत्यथः । बकं तदरूपं पूतनासहों 
द्रं कमप्यसुरम् । प्रक्षंमासुः दृष्टवन्तः । भवदादीनां यमुनाप्रवेशे हेतुमाह-- 
भूयस्तरे परषातपे इति । भूयस्तरे भूयिष्ठे । परुषातपे भ्रीप्मकाले । बकासुरस्य 
स्वरूपमाह --चर्तिगरूतं॒क्षितिधरगरुच्छेदे विस्मृतम् अपरं कैरासशेलम् 
इवेति। चङितिगरुतं धुतपक्षम्। कषितिधरगरुच्छेदे क्षितिधराणां पर्वतानां गस्तां 
पक्षाणां छेदे छेदने ईन्दरकतृके । विस्मृतम् अच्छिन्नपक्षम् । अपरं द्वितीयम् । 
कैरासदोलं कंणास।चसम् । इवेति सम्भावनायाम् । उसेक्षारङ्कारः ॥ 

भगवान् वकासुरमवधीदिव्याह - 

पिविति मलिर गोपत्राते मवन्तममिद्रुतः 
म॒ किट निगिलम्नभ्निप्र्य पुनद्रेतथुद्रमन् | 

दलयितुमगासरोव्याः रोल्या तदाऽ भवान् षिभो 
खरजनमिदाचुञ्चुश्वञ्च् प्रगृष्य ददारतम् ॥८॥ 
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पिबतीति ॥ सः किल गोपनाते सखि पिति भवन्तम भिद्वुतः 

निगिरन् ढतमद्रमन् पुवः नोय्थाः कोट्या दल्यितुमगत् । सः बकारः । 
किठेति त्वर्थे । गोपनाते गोपकुमारसश्चये। स्कं जलम्। पिवति सति। 
भवन्तं श्रीबालङ्ृष्णम् । अमिद्ुतः जभिघावन् । निगिखन् असन् । दुतं 

सरिति। उद्वमन् वमन् !1. श्रस्त्युद्रमने हेतुः-अभिप्रख्यमिति। अभि 
वुल्यमित्यथंः । पुनः वमनानन्तरम् । लोव्याः चज्च्योः।. कोयया अमरेण । 
दरुयितु विदारयितुम्। अगात् आगतः । एवं कृतवत्यसुरे भगवतः परवृत्ति 
माह--हे विमो तदा खठजनमिदाचु्चुः भवान् आञ्यु चञ्च प्रगृह्य तं ददार 
इति। विभो शक्तिसम्पन । तदा तस्मिन्नवसरे । सखरुजनमिदाचुन्लुः खर 
जनानां दुष्टजनानां मिदायां भेदने चुञ्चु: निपुणः। सम्बोधनेन विरोषणेन 
च भगवतस्तादरकमंकरणे सामर््य॑दयोत्यते। मवान् श्रीबारङ्ृष्णः । आशु 
कषरति । चञ्चू अधरोत्तरे चन्लुपुटे । प्रगद्य गृहीत्वा । तम् अरम् । ददार 
दारितवान् ॥ 

सपदि सहजां सन््र्टं बा मृतां खलु पूतना- 
मनुजमधमप्यग्रे गत्वा प्रतीकषितमेव वा । 

शमननिलयं यतते तस्मिन् बकरे सुमनोगणे ` 
किरति सुमनोशरन्दं बरन्दावनात् गृहमेयथाः ॥९॥ 

सपदीति ॥ तस्मिन् बके शमननिलयं यति सुमनोगणे सुमनो्न्दं 
किरति त्वं वृन्दावनात् गृहम् एेयथाः। तस्मिन् पूेक्ति। बके बकाुरे। 
रमननिख्यं यमसदनं प्रति। याते गते सति। सुमनोगणे देवस । 
सुमनोडृन्दं सुरतसुपरसूननिवहम्। किरति वषेति सतिं । वतं शरीबाल्क्ृष्णः | 
गृहं भवनम् | एेयथाः गतवानसि । बकस्य यमसदनगमने कारणद्रयं 

सोपहासमुक्षते-- सपदि सहजाः मृतां . `स पूतनां सन्तर बा अनुजम् 
अपमपि अग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा हति। सपदि श्षरिति। सहजां 
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सोद्रीम् । खल्विति वक्यारङ्करे । पूतनां पूर्वाक्तां निशाचरीम् । सन्दष्ट 

वीक्षितुम्। वाकारः सम्भावनायाम् । एवसुत्तरत्रापि। अनुजं सोदरम्। 
अधं तन्नामानमपमुरं कारुविरूम्बमन्तरा भगवता हनिष्यमाणम्। अपिः 

समुचचये। ग्रे पूर्वमेव गत्वा प्राप्य । प्रतीक्षितुं प्रतिपारुयितुम्। 

एवकारेणायोगभ्यवच्छेदः ॥ 

अथ प्रङृतसुपसंहरन् प्राथयते-- 

ठरितपरुरलीनादं दृरानिश्म्य वधूजने- 
स्त्वरितुपगम्यारादारूढमोदमुदीकषितः । 

जनितजननीनन्दानन्दः समीरणमन्दिर- 
प्रथितवसते क्षरे दृरीङुष्व ममामयान् ॥ १०॥ 

लरितभ्रटीनादमिति ॥ दहे समीरणमन्दिरपथितवसते शौरे वधू 
जनैः दूरात् ररितमुरलीनादं निशम्य त्वरितम् भआरादुपगम्य आरूढमोदम् 
उदीक्षितः जनितजननीनन्दानन्दः तं मम॒ मयान् दूरीकुरप्व। समी 
रणमन्दिरपरथितवसते समीरणमन्दिरे श्रीगुरवायुपुरे प्रथिता प्रसिद्धा वसतिः 
वासो यस्य तादश । ररे वुदेवपुत्त । वधूजनै: गोपीजनैः। दरात् दूर 
देदो। रुरतिमुररीनादं रखितिम् अतिमनोहरं मुररीनादं॑मुरटीरवम् । 
निशम्य श्रत्वा। त्वरितं ससम्भ्रमम् । आरात् श्रीकृष्णसमीपम्। उपगम्य 
राप्य । आरूढमोदम् आरूढः प्रबद्धो मोदो हर्षो यस्मिन् कर्मणि 
तथथा भवति तथा। उदीक्षितः दृष्टः। जनितजननीनन्दानन्दः अनित; 
उत्पादितः जनन्याः यशोदाया नन्दस्य चानन्दः सन्तोषातिशयो भेन सः | 
लं॑श्रीबाल्छृष्णः। मम॒ अनन्यशरणम्य । आमयान् वाह्यानाभ्यन्तरांश्च 
रोगान् । दूरीकुरुष्व अपकर ॥ 

इति बस्सासुरवधवर्णनं बकाद्भुरवधवणन च 

पञ्चाशात्तमदराकम् ॥ 



एकपश्वाशत्तमदशकम् ॥ 

जथ भगवतो वनाशनोयमं व्णयति- 

कदाचन व्रजद्भिः समं भवान् 

वनाश्चने विहितमतिः प्रगेतराम् । 
समा्रेतो बहुतरवत्समण्डलेः 

सतेमनेनिरगमदीश्ष जेमनेः ॥ १॥ 

कदाचनेति ॥ हे ईश भवान् कदाचन व्रजशिश्चुभिः समं वनारने 
विहितमतिः प्रगेतरां बहुतरवतसमण्डरेः समावृतः सतेमनैः जेमनैः निरग 
मत्। ईश जगद्रक्षक । भवान् श्रीबारृष्णः । व्जरिश्ुमिः गोपबालकैः 

समं सह । वने अशनं वनाशनं तत । विहितमतिः छृतनिश्चयः। प्रगेतराम् 

उपस्यासने। बहुतरवरसमण्डरैः बहुतरैः बहुविधैः वर्सानां गोवस्सानां मण्डेः 

समूहैः । समावृतः परितः। सतेमनैः सव्यञ्ननैः। जेमनैः जओदनेः। 
उपरक्षित इति रोषः । गोपबकिस्समं सम्यज्ञनानोदनानाद वित्यर्थः । निर 

गमत् वनं प्रति निगेतोऽभत् ॥ 

वृन्दावने विचरन्तं भगवन्तं पश्यतामूृषीणां चेष्ितमाह--- 

विनियंतस्तत्र चरणाम्बुजदया- 
दुदश्धितं त्रिथुवनपावनं रजः। 

महषयः पुलकधरेः कलेबर 
रुदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः ॥ २॥ 

परिनिभृत इति| महर्षयः धृतभवदीक्षणोत्वाः पुरुकधरैः कलेबर 
विनिर्यतः तव॒ चरणम्बुजद्रयात् उदश्चिते रजः उदृहिरे। धृतमवदीक्षणो 

त्सवाः धृतः मवदीक्षणोर्सवो भवदरोनजनितम्रमोदभरो येस्ते। पुरकधरैः रोमा 
च्िक्तः । अनेन भक्तेरनुभाव उक्तः । कठेषरेः वपुर्मिः। उपरक्षिता इति दोषः । 

` 48 
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विनिथतः विनिर्मच्छतः। तव श्रीवारकृप्णस्य । चरणग्बुजद्वयात् चरणाम्बुजयोः 

पादारविन्दयोः द्वयात् युष्मात्। उदश्चितं पतितम् । रजः परागम् । उदृहिर 

शिरसा धृतवन्तः। रजसो वहने हेतुमाह -- त्रिभुवनपावनमिति । तयाणां 

भुवनानां रोकानां पावन पापश्चोधकम् । कलेबरेरिरेयस्य उदूहिरे इत्यत्र वा 

सम्बन्धः | 

अथाघासुरनिग्रहे देतुमुपक्षिपति-- 

प्रचारयस्यविरलशाहले तले 

पशून् विभो भवति समं कुमारकः । 
अधासुरो न्यरुणदघाय बतेनीं 

भयानकः सपदि श्ञयानकाकृतिः ॥ ३ ॥ 

प्रचारयतीति।॥ दहे विमो भवति अविरर्शाद्रले तटे कुमारकैः 

समं पशून् प्रचारयति भयानकः अघासुरः शयानकाकृतिः सपदि अघाय 

वतनीं न्यरुणत् । विमो राक्तिसम्पन्न । अनेन जघासुरस्य नादो चोत्यते | 

भवति श्रीवारक्रष्णे। अविरर्शाद्रले निरन्तरह रितितृणाङ्कुरयुक्ते। तटे वन 

परदेरो। कुमारकैः गोपपुतरैः। समं सह । पून् गोवत्सान् । प्रचारयति 
प्रकर्षेण चारयति सति । भयानकः भीषणः। अघादुरः अधनामा असुरः 
शयानकल्रृति; अजगररूपधृक् । सपदि सतरम्। अघाय मगवतो भग 
वन्नाथानां गोपपूत्राणां वत्सानां च प्रसनरूपदुरितं कर्तुम्। वस्तुतस्तु, 
नाधाय, किन्तु संसारवन्पहेतुमूतमं स्यक्तुमेवेव्यवगन्तव्यम् । वर्तनीं भगवतो 
माम् । न्यरुणत् ररपे ॥ 

गौपा अघायुरस्य मुखोदरं विविरुरियाद-- 

महाचरप्रतिमतनोगुहानिभ- 
प्रपारितप्रथितमुखस्य कानने। 

शरखोदरं विहर्णकोतकाट्रताः 
कुमारकाः किमपि धिदुरभे स्यि ॥ ४ | 
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महाचलेति ॥ अत्र अधाघुर इति पूरवस्मादनुवत्यं॑षष्ठयन्ततया ` 

विपरिणम्य योजनीयम् । कुमारकाः कानने विहरणकौतुकात् अधासुरस्य सुखोदरं 
गताः। कुमारकाः गोपपुत्राः । विवेकरहिता इति भावः । कानने बृन्दावने। 

विहरणकोतुकात् विहरणे क्रीडायां कोतुकात् कुतृहरत्। मुखोदरं मुखाभ्यन्तरम् । 
गताः प्रविष्टाः | ननु कथमिमे कुमारका मयानकमजगरमुखं दष्टा निभयास्तेत् 

विविदुशियाशङ्कायामाह--महाचर्प्रतिमतनोः गुहानिभप्रसारितप्रथितसमुखस्य इति। 

महाचलप्रतिमतनोः महापर्व॑तसमानदेहस्य । गुहानिभप्रसारितम्रथितमुखस्य 

गुहानिभं कन्दरतुल्यं प्रसारितम् आस्तृतं प्रथितं विस्तृतं मुखं यस्य तस्य | 

अजगरतनोः अचलभ्रान्त्या, तन्मुखस्य कन्दरभरन्त्या चेति भावः। ननु 

कथं तत्र सान्निहिते श्रीबार्करृष्णे एतत् समभूदित्याशङ्कायामाह--त्वयि किमपि 

विदूरगे इति । त्यि श्रीबारकृप्णे। -किमपि किञ्चित् । विदूरगे दृरदेशवतिनि 

सति । भगवतस्ततासन्निधानादिव्यथः ॥ 

अथ भगवानपि तन्मुखोदरमविशदित्याह--- 

प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदर 
कवथत्तनो यश्चुपङ्कले सवास्सके । 

विदन्विदं त्वमपि पिवेिथ प्रभो 
सुजनं विशरणमाश्च रधितम् ॥ ५ ॥ 

प्रमादत इति॥ दहे प्रमो त्वमपि अश्रु पन्नगोदरं विवेशिथ । 

प्रभो शक्तिसम्पन्न। अनेन सम्बोधनेन भगवत्यपराधममाचरतोऽघासुरस्य नासो 

ध्वन्यते। स्वं श्रीवारकृष्णः। अपिस्समुच्चये । आशु ्चरिति। पन्नगो 

दरं पन्नगस्य अजगरहूपस्य असुरस्य उदरं सुखोदरम् | न तु जटरम्। 

विवेशिथ प्रविष्टवानसि। अत्र हेतुभाह--इदं विदन्निति। विदन् जानन् 
इदपदार्थमाह--सवास्सके पशुपकुके प्रमादतः प्रविशति क्वथत्तनो इति । 

सवात्सके वत्सगणसदहिते। पडुपकुले पशुपानां गोपबालनां कुठे समूहे । 

परमादतः अनभिज्ञतया। प्रविशति प्रविष्टे क्वथत्तनो दह्ममानशरीरे 
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च सति। पन्नगोदरमिति प्रविशतीलयतताप्यन्बेति। ननु किमथे भगवान् 

प्गोदरं प्राविशदिसाकाङ्क्षायामाद-- विशरणं सुजनं रक्षितुमिति । विशर 

णम् अनन्यक्षरणम् । सुहजननं मिलवर्मम् । अनेनावश्यं॑रक्षणीयता चोर्यते । 

रह्षितु पारयितुम् ॥ 

 अघायुरवधमाद-- 

गरोदरे विपुरितवष्मेणा सया 
महोरे डटति निरुदमास्ते । 

दूतं भवान् षिद रितकण्टमण्डरो 
विमोचयन् परुपपरन् विनिथयो ॥ ६ ॥ 

गलोदर इति ॥ महोरगे गोद्टरे विपुरितिवप्मणा सया निरुदधमा 

रते छटति भवान् बिदखितिकण्ठमण्डलः दुतं पशुपपशूल् विमो चयन् विनियो । 

महोरगे महदयुरो अजगररूपे अघुरे। गखोदरे अधासुरस्य गराभ्यन्तरे । 

विपुरितव्मणा विपुरितिं वधितं वर्म॑ शरीरं येन । 

बारुङ्कृष्णेन । निरुद्धमारते निरुद्धो निवारितो मारुतः 

तसिन्। मागैनिरोधादिति भावः| 
भवान् श्रीबारुक्ृष्णः । 

अत एव त्वया श्री 

श्वासानिको यस्य 

अत एव दलुठति वेष्टमाने च सति। 

विद रितकण्ठमण्डरः विदर्तिं विदां कण्ठमण्डलं 

येन सः। कण्ठमण्डलं विदायं तं मारचितेदभैः । द्रुतं क्षटिति । पशप 

पर् पशुपान् गोपपुत्रान् पशून गोवस्सांश्च । विमोचयन् विदारितमार्गिण 

बहिरमिगमयन् । विनियंयौ बहिनिर्गतोऽमूत् ॥ 

अधासुरो भगवद्ेक्यं॒प्रपिव्याह-- 

क्षणं दिवि स्वदुषगमाथैमास्थितं 
महासुरप्रभवमहो महो महत् । 

पिनिगेते त्वयि तु निलीनमनञ्जस। 
नमःस्थरे ननृतुस्थो जगुः सुगः ॥ ७ ॥ 
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क्षणमिति ॥ खदुपगमाथ क्षणं दिवि आस्थितं महायुरपभवं महत् 

महः त्वयि विनिगते तु अञ्जसा निलीनम् अहो | ववदुपगमाथं तव श्री 
वार्कृष्णस्य उपगमाथंम् अजगरशरीरात् बहििर्गमनाय । क्षणं कच्चित् 
कारम् । दिवि व्योश्चि। आस्थितं वर्तमानम्। महासुरपरभवं महतः 

अघासुरस्य रारीरदुर्थितम्। महत् सृष्ष्मशरीरस्यापि त्यागेन परिच्छेदा 

भावादल्युज्वरम्। महः तेजः। - त्यि श्रीबाुङ्कष्टे । -विनिगेते अजगर 

गराभ्यन्तराहहिरनि्गते। अञ्जसा इ्ञरिति।- निरीनं ` तेजस्तेजसीव भगवति 

निटीयादशनं प्राप अहो इत्याशय । यद्यमधाघ्ुयो द्विषन्नपि भगवन्त 
मन्तः त्वा प्राणानप्यजत् , तस्मात्तत्र भगवत्सायुञ्य सर्धरोकसमक्षं प्राप्त 

वान् , अहो भगवतो भक्तवास्सल्यमित्यथंः। देवान मेतत् पश्यतां प्रमोदभरमाह-- 
जथो सुराः नमःस्थले ननैतुः जगुः इति । अथो अनन्तरम् । सुराः देवाः । 
नभःस्थठे व्योश्चि। ननृतुः नृत्यन्ति स। जगुः तुष्ट्वुश्च ॥ 

अथ भगवान् भोजनमारभतेव्याद--- 

सविस्मयेः कमरमवादिभिः सुरे 
रनुद्रतस्तदनु गतः कुमारङेः। 

दिने पुनस्तरुणदज्ञागुपेयुषि 

स्यकेमैवानतनुत भोजनोत्सवम् ॥ ८ ॥ 

सप्रिस्मयैरिति।॥ भवान् तदनु कमरुमवादिभिः सुरैः अनुद्रुतः कुमा 
रफैः मतः पुनः दिने तरुणदश्चामुपेयुषि स्वकैः मोजनोरसवम् अतनुत । 
भवान् श्रीबाल््ृप्णः । तदनु तदनन्तरम् । कमलभवादिभिः .विरिकचरवेभम 

तिभिः। सुरैः देवैः अनुद्रतः व्योनम्गणानुगतः | कुमारकैः गोष 

पुतः सहेति शेषः | मतः ययेष्टमन्यदेशं गतः । पुनः अनन्तरन् | 

दिने दिवसे। तरुणदशां तारुण्यम्। मध्यभागमिति यावत्। उपेयुषि 

प्ा्तवति सति। मध्याहि प्राप्त इव्यर्थः। स्वकैः आसनः सुहद्विर्गोपपुतः । 
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सहेति शेषः। मो जनोस्सवं वन।शनकोतुकम् । अतनुत अकरोत् । ब्रह्म 

दीनामनुगमने दतुः--सविस्मयैः इति । अमोक्ष दृ विस्मितेरिव्यथः॥ 

भगवतो मोजनप्रकारमाद- 

विषाणिकामपि मुरलीं नितम्ब 

निवेकश्षयन् कवबरधरः कराम्ब॒जे । 
परहाययन् करवचनेः कुमारकान् 

बुमोजिथ विदक्षगणेभदा नुतः ॥ ९॥ 

विषाणिकामिति।॥ चं विषाणिकां मुरीमपि नितम्बके निवेशयन् 

कराम्बुजे कथलघरः कर्वचनेः कुमारकान् प्रहासयन् सुदा तिदक्षगणेः 
नुतः बुभोजिथ-। तं श्रीवार्कृष्णः। विषाणिकां श्रृङ्म् । मुरलीं वेणु 

नाङिकिम्। अपिस्समुश्चये । नितम्बके करिपरदेरो । निवेशयन् । निवे 

दयेव्यर्थः। कराम्बुजे करपङ्कजे । कबलधरः कबं वहन् । कर्वचनैः 
कठमाषितेः। कुमारकान् गोपपत्रान् | प्रहासयन् प्रकर्षेण हासयन् । 

मुदा सन्तोषेण । देतो तृतीया। विदकश्षगणेः देवस्द्िः। नुतः स्तुतः 

बुमोजिथ भुक्तवानसि ॥ 

मगवतो वनाशनमवलोक्य देवास्तुष्टुरित्याह-- 

सुखाशने चिविह तव गोपमण्डके 
मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले । 

इति स्तुतखिद शबरेजंगत्ते 
मरुत्पुरीनिखय गदात् प्रपाहि माम् ॥ १० ॥ 

सुखाशनभिति || हे जगतपते मर्पुरीनिंख्य इतिं विदशवरेः 

नुतः खं मां गदात् प्रपाहि । जगलते जगन्नायक । अनेन स्तुप्यलुक्तम् । 
महयुरीनिख्य श्रीगुरायुपुरवास । इति अनेन प्रकरेण । विदशवः 
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ब्ह्ादिमिर्दवैः। स्तुतः ईडितः। तवं श्रीवालङृष्णः। मामनन्यक्ञरणम् । 

गदात् सर्वामयात् । प्रपाहि प्रकर्षेण लायस्व। स्तुतिप्रकारमाह-- 

तव इह गोपमण्डले सुखाशनं तु देवमण्डले मखारनात् प्रियमिव इति । 

तव श्रीहरेः। इह ` अस्मिन् वने |: अथवा, इह अस्मिन् । गोपमण्डले 

गोपानां मण्डले समूहे । युखाशनं सुखेनाशनं भक्षणम्। उविदोषे ! देव 
मण्डले देवानां मण्डठे। मखाश्चनात् यज्ञमोजनात् । पिय प्रीतिजनकम् । 
इव तकंयाम हव्यः ॥ 

इव्यघासुरवधवणंनम् 

पकपनश्चाशत्तमदशकम् ॥ 

दविपशाशचत्तमदशकम् । 

अथय ब्रह्मा भगवन्तं परीक्षितुमरिमे इत्याह -- 

अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षित ते 
भूमातिरेकमभिवीकष्य तदाऽषमोक्षे | 

ब्रह्मा परीक्धितुमनाः स परोक्षभावें 
निन्येऽथ वत्मकगणान् प्रवितत्य मायाम् ॥ १ ॥ 

अन्याव्तारनिकरेष्िति ॥ अथ सः ब्रह मायां भवितत्य वत्सक 

गणान् परोक्षमावं निन्ये । जथ अनन्तरम् । सः येन भगवतो वर्सा 

दवतास्वरितणि प्रलक्षीकृतानि, स शर्यथः। मायां जगन्मोहिनीमास्मनो 

मायाशक्तिम् | प्रविस्य विस्वा । वत्सकगणान् बर्ससङ्कान्। परोक्ष 

भावम् अदृदयताम्। निन्ये नीतवान् । अत हेतुः --परीक्ितुमनाः इति । 

भगवत रे्ीतिशयं दरषुकाम इयथः । परीक्षामिरपे हेतुमाह -- तदा अष 

मोक्षे अन्यावतारनिकरेषु अनिरीकषितं त भूमातिरेकम् भमिवीक्ष्य इति । तदा 
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तस्मिन्नवसरे । अधमोक्षे अपस्य अपासुरस्य मोक्षे अपवर्गावसरे | अन्या 

वतारनिकरेषु अन्यावताराणां नृसिहायवताराणां निकरेषु समूहेषु । अनि 

रक्षितम् अदृष्टचरम्। ते तव॒ श्रीबाल्कष्णस्य । भूमातिरेकं मूघ् 
एेश्वर्य्य अतिरेकम् अतिशयम् अघासुरशचरीरादस्थितस्य तेजसो भग 

वति श्रीवारङ्घष्णे विरुयमिर्यथः । अभिवीक्ष्य आरोक्य । ततोप्यभिक 

तरेधर्यावरोकनकुतूहङादिति मावः॥ 

तदानीं भगवान् श्रीबारुङृष्णोऽपि बेधसोनुक्रूलमकरो दिव्याह- 

चर्सानवीक्ष्य विवशे प्युषोत्करे ता- 
नानेतकाम इ धातमतानुवर्ती। 

त्वं साभियुक्तकवरो गतां स्तदानीं 
थुक्तांस्तिरोऽधित सरोजभवः कमायन ॥ २ ॥ 

वत्सानिति ॥ तदानीं सामिमुक्तकबलः तं गतवान् । तदानीं वत्से 
पवहश्यतां गतेषु । सामिभुक्तकयलः सामिभुक्तः अर्धाभ्यवहतः कवरो ग्रासो 
येन तथाविधोऽपि। त्वं श्रीबारक्रप्ण एव् । गतवान्. तस्मात् ब्रदेशात् 
निजेगाम । ननु कृतो न गं पेष्वन्यतमः कशचित् प्रेषित इति चेत्तत्राह-- 
धात्मतानुधर्ती इति। धातुत्रहमणो मतमनुवर्तत इति तथाविधः सन् । विधातु 
रनुकररमाचरितुमिस्यथेः। अन्यथा वसानां तिरोधानस्य दुष्करत्वादविति माव | 
ननु भगवता कृतं स्वानुकरूखाचरणं कुतो न त्रह्मण। विद्वितमिव्याशङ्कायामाह- - 
परपोर्करे वल्सान् अवीक्ष्य॒विवरो तान् आनेतुकरामः इव इति | परु 
पोत्करे गोपबाटखकसङ्ख | अवीक्ष्य अदृष्ट | विवरो विहटे सति | अह 

मेव वत्सानानेप्यामौति भुज्ञानान् बारकानाख्याय । तान् वत्सान् | आनेतु 
कामः अआनेतुममिरषन् । इवेति सम्भावनायाम्। वस्तुतो न तदानयनां 
मिलग्रणेदयथेः। भगवन्मायामोहिततया त्ऋह्यापि वत्सानानेतुमेव भगवता गत 
मिर्यमन्यतेति भावः| भगवति गते ब्रह्मणः छृत्यमाह--सरोजमवः सुक्तान् 
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कुमारान् तिरोधित इति ।. सरोजमवः बऋह्या । भक्तन भज्ञानान्। 
कुमारान् गोपबारुकान्। तिरे धित तिरस्कृतवान् ॥ 

एवं वत्सवस्सपेषु बह्मणा तिरस्कृतेष्वेकाकी भगवा सायमेतेरविना पम 
तरजप्रवेरो सति गोगोपीनां स्वासजादर्शनेन महान् खेदः स्यात् , तान् ब्रह्मणः 
अपहव्य गमने तस्यापि खेदः स्यादिति विचिन्त्य तदुभंयाभावाय स्वमायया 
स्वेनेव समै सम्पादितवानिव्याह-- 

वत्सायितस्तदनु गोपंगणायितस्त्व 
शिक्यादिभाण्डम्ुरलीगवलादिरूपः | 

प्राखदिहृत्य षिपिनेषु चिराय साय 
त्वन्माययाऽथ बहुधा वजमाययाथ ॥३॥ 

वत्स।यित इति ॥ तदनु त्वं खन्मायया वत्सायितः गोपगणायितः 

रिक्यादिमाण्डमुरलीगवलादिरूपः विपिनेषु भराग्बत् चिराय विहत्य अथ सायं 

यहुधा व्रजम् आययाथ । तदनु ऋणा वत्सवत्सपेषु तिरस्कृतेषु । 

त्वं श्रीबारुकृष्ण एक एव | त्वन्मायया तव मायया योगेश्र्येण। वत्सा 

पितः वत्सा इवाचरन्। गोपगणायपितः -गोप्गणा इवाचरन्। शिक्यादि 

भाण्डमुररीगवलादिरूपः शिक्यादिरूपधरः। भाण्डं भाजनम्। मुरटी वश्च 

नारः। गवरं श्रङ्गम् । विपिनेषु अरण्येषु । प्राग्वत् पूववत् । चिराय 

चिरम्। विहस्य विहारान् इता । अथ अनन्तरम्। सायं सन्ध्यायाम् । 

बहुधा बहुरूपः सच्निव्य्थः । व्रजं व्रजपदम्। आययाथ गतवानसि ॥ 

एवं भगवति श्रीबारङ्ृष्ण एव वहुधा त्रजमुपगते गाबो गोप्यश्च 
तीव प्रहृष्टा बभूवुरिव्याह-- 

त्वामेव शिक्यगवलादिमयं दधानो 
भूयस्त्वमेव पशुवत्सकवालसरूपः । 

गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयीभि- 
रासादितोऽसि जननीभिरतिप्रह्षात् ` ॥ ४॥ 
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तसामिति॥ भूयः परशुवस्सकवाररूपः रिक्यगवेङादिमयं त्वामेव 

दधानः समेव गोरूपिभणीभिः गोपवधूपयीमिः अपि जननीमिः: अतिप्रदर्षात् 

आसादितः असि । भूयः त्रजप्रवेशानन्तरम्। पदुवस्सकवाररूपः पशुवत्स 

कानां गोव्सकानां बालानां गोपथारकानां च ूपमाकृतिरिव द्पं यस्य 

सः] भिक्यगवलादिमयं शिक्यगवरादिस्वरूपं ल्वां श्रीवारकृष्णमेव । नापर 

मिव्य्थः। दधानः वहन् | ववं श्रीवा्ङ्ृष्णः। एवकरेणान्येषां व्यव 

च्छेदः | गोषूपिणीभिः जननीमिः वत्सानां जननीमिर्गोभिः। गोपवधूरमयीभिः 

जननीभिः वत्सपानां जननीभिर्गोषीमिः। अतिप्रहषात् अतिसन्तोषात्। आसा 

दितः प्र्तः। गावः स्वासजरूपं भवन्तं जिहया रिडिन्त्यः सहुङ्करमूधस्य 

मपाययन् , गोप्यश्च तथाविधं श्रीवालङ्कष्णमारिङ्गनादि चक्ररिस्यथः ॥ 

अथ गोगोपीनां परहषेप्रकर्षे्रये दतुं दर्शयन्नाह - 

जीवं हि कश्चिदभिमानवशात् स्रकीयं 
मत्वा तनूज इति रागभरं वहन्त्यः | 

आंमानमेव तु भवन्तमशप्य सूनुं 
प्रीति ययुर्मं क्रियतीं वनिताश्च गावः ॥ ५॥ 

जोधमिति | हि वनिताः गावः च कच्चित् जीवम् अभिमानवश्चात् 
तनूज्ञः इति स्वकीयं मत्वा रागभरं वहन्ध्यः आातमानमेव भवन्तं सूनुम् अवाप्य 

तु कियतींप्रीतिं न य्युः। हि यम्मात्। वनिताः गोप्यः। चकारः 

समुच्चये ! कचित् स्वप्रारन्धकपेफरमोगायानुप्रातसरीरम्। जीं जीवासा 

नम् । अमिमानवशात् ममतवारोपव्रश्लात्। तनूज: पुत्रः। इति एवम् | 

स्वकीयम् आससम्बन्धिनम् | मत्वा निधिद्य। रागभरं प्रेमपरकरषेम् । वहन्त्यः 

दधस्यः। अत्र तदिव्यध्याहतंव्यम् । तत् तस्मात्| जआस्मानं स्वस्वाहम्प 

त्ययगोचरीभूतम् । एवकारोऽयोगव्यवच्छेदाय । मवन्तं श्रीवार्कृष्णम् । सूनु 

पुतरम्। अवाप्य रुन्ध्वा । तुविशेषे। तमाह--कियतीमिव्यादि । कियतीं 

कियत्यरिमिताम्। प्रीति मुदम्। ययुः प्रापुः अतिमहतीं प्रीतिमवापुरि 
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तयर्थः। अवा्थमारोयः---सर्वेषां प्राणिनामासा प्रियतमः, तदथ ह्यन्ये प्रियाः, 
उन्न तु गोगोपीनां स्वसम्बन्धितया पुत्रेषु महती प्रीतिः पूर्वमासीत्, अधुना 
स्वात्मानमेव भगवन्तं पृत्रतया प्राप्तवतीनां तासां का कथेति॥ 

अथ वलमद्रोऽपि भगवन्तमेवंविधं प्रथमं नावागच्छदित्याह-- 

एवं प्रतिक्षणव्रिजम्मितदहषेभार- 

निश्दोषगोपगणलालितभूरिमूतिम् । 
त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किलं वत्सरान्ते 

ब्ह्मात्मनोरपि महान् युयो पिरेषः ॥ £ ॥ 

एवमिति ॥ . - अग्रजः अपि वस्सरान्ते लां बुबुधे किल | अग्रजः 

बरमद्रः | वत्सरान्ते वत्सरस्यावसाने । लां श्रीबारङ्ृभ्णम् । बुबुधे 

विवेद । किठेति वोतीयाम्। फ रूपं बुबुधे भगवन्तमित्याकाङ्क्षाया 

माह--एवं प्रतिक्षण विजम्भितहषभारनिददोषगोपगणलारितिम् सिमूर्ती मिति । एषम् 

उक्तरीत्या। प्रतिक्षणविजम्मितहर्पभारनिररोषगोपगणकराङितभूरिमतिं क्षणे क्षणे 

प्रतिक्षणं विज॒म्मितः वधितः हषेभारः प्रमोदभरो येषां ते, निररोषाः निखिरः 

मे गोपानां गोपगोपीनां गणाः समूहाक्तर्छरिताः मूरिमूतयो बहूनि शरीराणि 
यस्य तम्| भगवतस्ततद्रोपगोप्यासजरूपतयेति भावः । ननु कुतो भगवदशच 

मूतेन बरमद्रेणेवावदयर्यन्तमेतन्न विदितमिव्याशङ्कायामाह - ्रह्मासनोः अपि 

युवयोः महान् विशेषः इति। ब्रह्मसिनोः ब्रह्मस्वरूपयोः । अपिविरोषे। 

युवयोः श्रीवरमद्र्रीवारङ्कृष्णयोः । सकसन्ह्मरूपो बरनद्रः, निष्कलत्रहमरूपो 

भगवान् श्रीवारष्ष्ण इति महान् विरोषः। अस्तीति रोषः ॥ 

सकलुरोकपितामहो ब्रह्माऽपि भगवन्मायया विमुमोहेस्याह-- 

वरषविधौ नवपुरातनवत्सपालान् 
दष्टा विवेकमसृणे द्ुहिणे तिमूटे । 

प्रादीदश्षः प्रतिनवान् मङराङ्गदादि- 

भूषांश्तुथजयुजः सजराम्बुदामाम् ॥ ७ ॥ 
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वर्षावधाविति ॥ खं वर्षावधौ प्रतिनवान् प्रादीदशः। चं श्रीवारङ्कप्णः । 

वर्षावधौ संवस्सरावसाने । प्रतिनवान् . स्वयं विरचितान् प्रादीदशः ब्रह्मणे प्रद 

शितवानसि । तहे दितं स्वमायारचितानां स्वरूममाह--मकुटाङ्गदादिमषान् 

चतुभजयुजः सजटाम्बुदामानिति। मकुटाङ्गदादिमूषान् किरीटकटकवेमूराङ्गद 

श्रीवत्सकौस्त॒मवनमारादिम् पि्तविग्रहान्। चतुभुजयुजः शहुचक्रगदापदशोम 

मानचतुश्चुनान् । सजलाम्बुदामान् सजरुजर्धरच्छवीन्। एवं प्रदशेने हेतु 

माह-दरहिणे विवेकमसरणे इति। द्दिणे ब्रह्मणि। विवेकमखणे एते वसस 

पारः सत्याः, एते मायामयाः इति विविच्य ज्ञातुमसमर्थं सति। विवेक 

मसृणतरे हेतुमाह--नवपुरातनवत्सपालान् दृष्ट्रा विमूढे इति । नवपुरातन 

वरसपारान्. नवान् नूतनान्. मायामयान् पुरातनान् प्राक्तनान् आत्मना तिरो 

हितान् वत्सपान् वत्सांश्च पारांश्च। दृष्ट्रा वीक्ष्य विमूढे विशषण मृदढे 

मुग्धे ॥ 

पुनरपि ब्रह्मणे दरदितानां मायामयानां वत्सतत्पारकानामेव स्वरूपमाह -- 

प्रत्येकमेव कमलापरिरारिताङ्गान 

भोगीन्द्रभोगक्षयनान् नयनाभिरामान् । 
टीलानिमीकितदल्षः सनकादियोभगि- 

व्यासेवितान् कमलभूभेवतो ददं ॥ ८ ॥ 

ि प्रत्येकमेवेति ॥ कमलम: भवतः ददु । कमलमू्ह्या । मवतः 
विप्णून्। ददं अपदरयत् । विष्णूनां स्वरूपमाह - प्रस्येकमेव कमलापरि 

लारिताङ्गान् मोगीन्द्रमोगरयनान् नयनाभिरामान् रीरानिमीलितदशः सनकादि 

यो गिव्यासेवितानिति। प्रत्येकमेकेकशः । एवकारोऽयोगम्यवच्छेदे | कमला 

परिलारिताङ्गान् कमख्या रक्ष्या परिखलितानि परितः संवाहनादिना 

रालितानि अङ्गान्यवयवाः येषां तान्। मोगीन्द्रभोगश्चयनान् शोषपयेङक 

शायिनः । नयनाभिरामान् नेताभिरामतनुचयुतीन् । रीलानिमीर्तिदश्चः रीरया 

अद्गीकृतयोगनिद्रान.। सनकादियोगित्यासेवितान् सनकादिभिः सनकसर्ना 
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तनसनलकुमारसनन्दश्रीनारेदपगतिमिर्योगिमिरव्यासिवितान् विरोषेणासमन्तात् सेवि 
तान् । प्रतयेकमेवेति सवत सम्बध्यते ॥ 

अथ ब्रह्मा भगवन्मायया मोहमुपगत हव्याह- 

नारायणाकृतिमसंख्यतमां निरीक्ष्य 
सवत्र सेवकमपि स्वमवेकष्य धाता। 

मायानिमग्रहृदयो विगरुमोह याव- | 
देको बभूविथ तदा कवलाधेपाणिः ॥ ९ ॥ 

नारायणाकृतिमिति ॥ तं तावत् एकः कवरा्पाणिः बभूविथ । 
तं श्रीवार्ृष्णः। तावत् तदानीम्। एकः बहूनि रूपाण्युपसंह्यैकरूपः । 
कथलार्षपाणिः कबला्े प्रासा पाणौ यस्य॒ तथाविधः सन्। पूवे वस्सा 
नवेषणाय प्रवृत्तस्य बारगोपारस्य कवलार्पपाणेः स्वरूपं धृतवानिःयरथः । तवित 

दाथमाह-- यावत् धाता मायानिमग्रहदयः विमुमोह इति । यावत् यदा। 
धाता ब्रह्मा । मायानिमम्रहृदयः मायया निमभ्रं मूढं हृदयं मनो यस्य सः। 

विमुमोह विरोग्रेण मुमोह अचेतनपायोऽमूत्। मायानिमम्रहृदयतायां हेतुमाह-- 

असंख्यतमां नारायणाङृतिं सव॑ सेवकं स्वम् अपि अवेक्ष्य इति । असंख्य 

तमाम् असंख्येथाम्। नारायणाङृतिं नारायणस्य विष्णोः आकृति स्वरूपम् । 

सवत्र सर्वेषां नारायणानां सन्निधो | सेवकं सेवां कुर्वाणम् । स्वम् जसा 

नम्। अपिः समुच्चये। अवेक्ष्य दष्ट ॥ 

एवं ब्रह्मणो मदमपाङ्कत्य भगवान् श्रीवारकृष्णो वस्सवत्सपगणेः सह 

स्वनिरुयं प्रपित्याह-- 

नर्यन्मदे तदनु विश्वपति पुहुस्तवां 
नत्व। च नूतवति धातरि धाम याते। 

पोतैः समं प्रभुदितेः प्रविशन् निकेतं 
वाताटयाधिप षिभो परिपाहि रोगात् ॥ १० ॥ 
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नरयन्मद इति ॥ हे वाताख्याधिप विभो तदनु धातरि नर्यन्मदे विश्च 

पतिं तवं मुहुः नत्वा नूतवति धाम याते च प्रमुदितैः पेतैः समं निकेतं प्रवि 
रान् त्वं रोगात् परिपाहि। वाताख्याधिप श्रीगुरुवायुपुरनाथ। विभो 

शक्तिसम्पन्न । तदनु तदनन्तरम्] धातरि ब्रह्मणि । नदयन्मदे विनष्ट 
गवे । विश्वपतिं जगद्रक्षकम् । अनेन नम्थता स्तुद्यता च दर्दिता। 
त्वां श्रीबालक्रष्णम्। य॒हुः पुनः पुनः । नत्वा प्रणम्य | नूतवति स्तुत 

वति। धाम सव्यकोकम् | याते गते च सति। चकारः समुच्चये | 
रुदितैः वस्साना दशेनात् प्रकर्षेण मुदितैः चैः । पेतैः गोपरिश्चुमिः । 

समं॑सह । निकेतम् आस्नो मन्दिरम् । प्रविशन् प्रा्तः। त्वं श्रीबार 
कृष्णः । रोगात् बह्यदाम्यन्तरा्चामयोधात्। परिपाहि, मामनन्यशरणं 
तलायस्वेस्यथः ॥ 

इति ` ब्राकृत्वरप्रापहारवर्णनं भगवन्मायया ह्मणो मोहवर्णन च 

दविपश्चाशत्तमदराकम् ॥ 

तिपश्चारत्तमदशकम् ॥ 

अथ भगवतो गागणपारनं वर्णयितुमुपक्रमते-- 
अतीत्य बाव्यं जगतां पते त 

न, 

युपेत्य॒पांगण्डवयो मनोज्ञाम् । 
उपेक्ष्य वत्सातिनघुस्सवेन 

प्रावतेथा गोगणपालनायाम् ॥ १ ॥ 

अतीत्येति ॥ दे जगतां पते लं वस्सावनम् उपेक्ष्य गोगणपालनायां 
परावतंथाः। जगतां पते जगद्रक्षक। लं श्रीकृष्णः | वंसावनं वत्सानु 
पाटनम् | उपेक्ष्य स्यक्त्वा । गोगणपाङ्नायां गोगणस्य धेनुगणस्य पाट 
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नायां रक्षणे । पावर्तथाः प्रवृत्तोऽभूः। ननु किमथे गोगणपारने प्रवृत्तः 

अमूदिति चेततत्राह--उत्सवेन इति। गोरक्षणकोतुकेनेव्यथः । भगवतः श्री 

कृष्णस्य पेनुगणपारनानुरूपं वयो दशैयति-- बाल्यम् अतीत्य मनोज्ञं पौगण्ड 

वयः उपेत्य इति। बाल्यम् आं वरषपञ्चकं कोमारसंज्ञितम्। अतीत्य 

अतिक्रम्य । मनोज्ञ मनोहरम्। गौगण्डवयः द्वितीयं वर्षपश्चकम् । उपेत्य 

प्राप्य । यदुक्तम्--कोमारं पञ्चमाब्दान्तं पौगण्डं दशमावपि। केरोरमा 
पञ्चददा्योवने तु ततः परम् ॥ इति॥ 

यक्तरूपमेतत् भगवतः श्रीकृष्णस्येत्याह-- 

उपक्रभस्यानुगुणेव सेयं 
मरुत्पुराधीश्च तव प्रवृत्तिः । 

गोतापरित्राणकृतेऽवरतीणं- 
स्तदेव देवारभथास्तदा यत् ॥ २॥ 

उपक्रमस्येति ॥ टे मस्प्पुराधीश सा इयं तवं प्रव्रत्तिः उपक्रमस्व 
अनुगुणा एव । मरुत्पुराधीश श्रीगुरुवायुपुरनाथ । सा इयं प्रवृत्तिः गोगणपारनरूपा । 

उपक्रमस्य आरम्भस्य अनुगुणा अनुरूपा । एवकारोऽयोगम्यवच्छेदायं । तत्पदाथं 

माह--हे देव गोत्तापरित्रणङ्कृते अवतीर्णः लं तदा तत् एव आ।रभथाः यत् इति । 

देव प्रकाशमान । गोतरपरिति(णङ्ृते गोत्राय। भूम्याः पर्रणङते परिरक्षणाय । 
अवतीर्णः गृहीतमनुष्य विग्रहः । सवं भगवान् श्रीहरिः । तदा पौगण्डदशायाम् 
तत् एव गोत्रापरिरक्षणं गोरक्षणमेव । आरमथाः प्रारज्धवानसीति यत् , सेये 

परृत्तिरिति सम्बन्धः। गोशब्दस्य परथिवीषेनुगणोभयवाचकतयाऽत्र तयो 

रभेदाध्यवसायः ॥ 

अथ षेनुकायुरवधोपक्रमं प्रस्तौति-- 

कदापि रामेण समे वनान्ते 

वनश्रियं षीक्ष्य चरन् सुखेन । 
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श्रीदामनाप्नः स्वसखस्य वाचा 

मोदादगा घेनुककाननं स्वम् ॥२॥ 

कदापीति ।॥ कदापि वनान्ते रामेण समं वनश्रियं वीक्ष्य युखेन 

चरन् त्वं श्रीदामनान्नः स्वसखस्य वाचा मोदात् धेनुककाननम् अगाः 

कदापि कदाचन । वनान्ते वनमध्ये । रमेण श्रीबरमद्रेण । समं सह । 

वनश्रियम् अरण्यशोमाम्। वीक्ष्य दृष्ट । सुखेन स्वैरं चरन् पयैटन् । 

त्वं श्रक्रष्णः। श्रीदामनान्नः श्रीदामामिधानस्य । स्वस्य सखा स्वसखः 

तस्य वाचा गिरा। मोदात् हर्षात्] धेनुककाननं घेनुकस्य तन्नान्नः 

असुरस्य काननं वनम् । अगाः गतवानसि ॥ 

धेनुकापतनहेतुमाद-- 

उत्तारताली निवहे स्वदुक्त्या 
बेन भूतेऽथ बेन दोर्भ्याम् । 

मृदुः खश्धाम्यपतत् पुरस्तात् 
फलोत्करो धेनुकदानयोपिं ॥ ४॥ 

उत्तलेति ॥ अथ लदुक््या बटेन द्याम्. उत्तारुतारीविवहे 
बलेन धूते मृदुः खरः च फरोत्करः पेनुकदानवः अपि पुरस्तात् अभ्य 
तत्। अथ धेनुककाननप्राप्त्यनन्तरम्। त्वदुक्त्या तव - श्रीकरष्णस्योक्त्या 

वचनेन । वलेन श्रीवरमद्रेण। दोभ्यौ कराभ्याम् उत्।रुतारीनिवहे 
उत्ताखनामुन्नतानां तानां तालक्षाणां निवहे समूहे । बलेन शक्त्या । धूते 
कम्पिते सति । मृदुः परिणतः । खरः अपरिणतः। चकारः समुचये । फरो 

रकरः फरुसमूहः । धेनुकदानवः धेनुकाुरः । अपिः समुच्चये । पुरस्तात् 
पर्; | अभ्यपतत् पपात । अयमथः - बरमदरेण शक्त्या -धूननात् पक्वानि 
अपक्वानि च फरानि तारीवृक्षाणां परितः पेतुः, फरुपतनमाकर्ण्यं कुपितो 

मेनुकासुरो रासमाङ्कतिभूत्वा श्रक्ृष्णश्रीवलमद्रयोः पुरस्तादापपात वेति ॥ 
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धेनुकायुरवधमाह- 

सथु्तो पैनुकपारनेऽहं 
कथं वधं धेनुकमय ड्व । 

इतीव मत्वा ध्रवमग्रनेन 
सुरोधयो द्वारमजीषनस्त्वम् ॥ ५॥ 

सथु्यत इति ॥ त्वम् अग्रजेन तं सुरोषयोद्धारम् अजीषनः | त्वं श्री 

कृष्णः प्रयोजकः । अग्रजेन ज्येष्ठेन बरमद्रेण प्रयो्ज्येन। तम् अप 

तन्तम्। पुरौधयोद्धारं षेनुकाख्यमसुरम्। अल ॒सुरौघयोद्धारमिद्युक्त्या 
देवानामपि दजैयत्वं तस्य ध्वन्यते। अजीवनः घातितवानसि । बरमद्रेण 

घेनुकाुरघातने हेतुमुखेक्षते- इति मत्वा इवेति । इति एवम् | मत्वा 
निधित्य । इवेति सम्भावनायाम् । मननपरकारमाह--अहम् अद्य धेनुकं 
वधं कथं कुर्वे श्रुवमिति । अद्य अधुना। पैनुकं घेनुकासुरसम्बन्धिनम् । वधं 

निग्रहम् । कथं दुर्वे न करोमीव्यथः। धुवं निश्चितम्। ननु का क्षतिः 
धेनुकवधे इत्याशङ्कायामाह --पैनुकपारने समुयतः इति। पैनुकपालने धेनुकस्य 

घेनुसमूहस्य पाटने रक्षणे । समुधतः सम्यशुयतः उचुक्तः । वैनुकपारनोदुक्तस्य 

सतो पेनुकवधस्यायुक्तत्वादिति भावः। अत्र धेनुसमूहधेनुकायुरसम्बन्धिनोः शेष 

मभित्तिकामेदाध्यवसायः ॥ 

अथ पेनुकासुरभृ्यानामपि संहारमाद- 

तदीयभत्यानपि जम्बुकत्वे- 

नोपागतानग्रजसंयुतस्त्म् । 
जम्बुफलानीव तद् निरास्थ- 

स्तेषु खेलन् भगवन् निशस्थः | & ॥ 

तदीयभृत्यानिति ॥ हे भगवन् त्वम् अग्रजसंयुतः तदीयभृत्यान् अपि 

निरास्थः खेरन् जम्बूफलानि इव तलेषु निरास्थः। भगवन् रेश्वयादि सम्पन्न 
? 50 
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हत इति ॥ दहे मरुदपुराधीश्वर विभो रकैः इति नुतः सवं रोगात् 

पाहि। मस्तुराधीश्वर श्रीगुवायपुरनाथ । विमो शाक्तिसम्पन्न । रकैः जनैः । 

इति ण्वम्! नुतः स्तुतः। त्वं श्रीङृष्णः । रोगात् बाह्यदाभ्यन्तराचच 

आमयोघात्। पाहि मामनन्यक्ञरणं त्रायस्व । स्तुतिपरकारमाह--जय इति जीव 

इति। स्तुतिदेतुमाह-- धेनुकः हतः हतः इति उपेत्य मघुराणि फलानि 

अदद्धिः इति । धेनुकः धेनुकासुरः। हतः व्यापादितः । हर्पीतिरेकात् द्विरुक्तिः । 

इति इत्युक्तवा । उपेटय प्राप्य । अथात् धेनुकवनम्। फरानि तारुफरानि । 

अदद्धिः। मक्षयद्विः। मधुराणि तारफरानि भक्षयित्वा प्रमुदितेरिस्यभेः ॥ 

` इति धेनुकासुरवधवर्णन 

त्रिय्चाशत्तमदशकम् ॥ 

चतुःपश्चारशत्तमदकम् । 

अथ दराकलयेण कालियमर्दनं वर्णयति-- 

स्वत्सेवोत्कः सोभरि्नाम पू 
कालिन्धन्तदरादकषाभ्द् तपस्यन् । 

मीनव्राते स्नेहवान् भोगलोे 

तायं साक्षादेश्षतग्र फदाचित् | १ ॥ 

त्वत्सेषोत्क इति ॥ पव वस्सेवोत्कः कारिन्धन्तः द्वादशाब्दं तपस्यन् 
भोगलोले मीननाते स्नेहवान् सौभरिः नाम कदाचित् ताक्ष्थै अपरे साक्षात् 
पक्षत । पूं पुरा । त्तसेवो्तः खत्सेवायायुत्कः उन्मनाः। कारिन्धन्तः 

कारिन्याः अभ्यन्तरे जले । द्वादशाब्दे द्वादशवर्षाणि । अत्यन्तसंयोगे द्धितीया । 
तपस्यन् तपश्चरन् । भोगरले इतरेतरकषेहसुखपरे । मीनन्ाते मसस्यसञ्चये । 
लेहवान्. सेहोऽस्यास्तीति तथा । विरेषणमिदमुत्तरश्छोकाभिप्रायम्। नामेति 
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प्रसिद्धौ । मुनिरिति रोषः । ताक्षयं गर्डम् । अग्रे पुरस्तात् । साक्षात् पव्यक्षतः। 

क्षत दष्टवान् ॥ 

मुनिगंरुडं शशपिव्याह- 

त्वद्राहं तं सक्षुधं तक्षन 

मीनं कशिजक्षतं रक्षयन् सः | 

तप्रित्ते शप्रवानत्र चेवं 

जन्तून् भोक्ता जी षितं चापि मोक्ता ॥ २॥ 

त्वद्वाहमिति ॥ सः वद्वा वृक्ष न शप्तवान् । सः सोभरिः । वदां 
तव॒ वाहनम् । तृक्षसून॑गरुडम्। शक्तवान् शशाप । शापदेतुमाह-- चित्ते तः 
इति । चित्ते मनसि | तप्तः जातसन्तापः। तापदेतुमाह- सक्ुधं कञ्चित् मीनं 

जक्षतं रक्षयननिति । सश्चुधं श्ुधापरिगतम् । अत एव मीनं मत्स्यम् । जक्षतं 

भक्षयन्तम् । अस्य तृक्षसूनुमित्यनेन सम्बन्धः । रक्षयन् परयन् मीनेषु सेहपरवशात 

येति भावः | शपप्रकारमाह - स्वम् अत्र॒ जन्तून् भोक्ता चेत् जीवितं च 

अपिं मोक्ता इति। अत्र काछिन्ाम् | जन्तून् प्राणिनः। भोक्ता भक्षयिष्यसि 

चेत् तहि । जीवितं मोक्ता मरिष्यसि । चापीति समुच्चये ॥ 

कालियस्य यमुनाजल्प्वेशकारणं दर्शयति-- 

तस्मिन् काठे कालियः ्वेरदर्पात् 
सपारातेः कल्पितं भागमश्नन् । 

तेन करोधाचत्यदाम्भोजभाजा 
पक्षषिप्तस्तदहुरपं पयोऽगात् ।॥ २३ ॥ 

तसिन्निति ॥ तस्मिन् कालि कालियः लत्पदाम्भोजभाजा पक्षक्षिप्तः 

तद्दुरापं षयः अगात् । तस्मिन् काटे । सोभरियेदा गरुडं शश्चाप, तदेत्यथः। 

कारियः तन्नामा ङ्ृष्णसैराट्। सन्पदाम्भोजमाजा तव श्रीहरेः पदाम्भोजं 

पादपङ्कजं भजतीति तथा विधेन । गरुडनेति याचत्। गरुडनेत्यस्य स्थाने एव 
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स॒व्या काङियस्याधृष्योऽयं वैनतेय इति ध्वम्यते । पक्ष्षिः पक्षेण तायि 

विवदीकृतः । तदूदुरापं तेन वैनतेयेन दुरा दुप्पापम् । पयः काटिन्दीहदम् । 

विज्ञेषणेनात्न कार्यस्य निर्भयनिवासो चोप्यते । अगात् प्राप । क्क्ेपकारण 

माह क्वेरूदर्पीत् स्पाराते; कल्पितं भागम् अशन् तेन क्रोधादिति । क्ष 

रपत् विषवीर्ममदात्। सर्पीरातिः गरुडस्य । अनेन तदरैरकारणं दर्त् । 

सवैरासरक्षणाथै कखितम् । भागं बछिम् । अशन् भुञ्ानः। एतत् कालिय 

विशेषणम् । तेन स्वभागापहरणेन । क्रोधादमषौत्॥ 

काल्यि यमुनायां वतमाने जातां तत्रत्यानां पीडामाह- 

घोरे तस्मिन् सूरजानीरपासे 

तीरे वृक्षा विशता श्वेरवेगात् । 
पश्ित्राताः पेतुरभरे पतन्तः 

कारुण्याद्र त्वन्मनस्तेन जातम् | ४॥ 

घोर इति । घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे ्ष्वेर्वेगात् तीरे वृक्षाः 

विक्षताः । घोरे कूरकमंणि | तस्मिन् काल्ये । सूरजानीरवासे कारिन्दीजल 

निवास्सिनि सति। क्ष्वेरुवेगात् विषवेगात् |] तीरे तीरस्थिताः । 

वृक्षाः तरवः। विक्षताः गरलभिज्वाखवरीदतया नष्टाः। न केवलं तीर 

वासिनाम् , किन्तुपरिचराणामपि विपत्तिस्समभूदिस्याह--अश्रे पतन्तः पक्षि 
व्रताः पेतुः इति । अप्र नमसि। पतन्तः इयमानाः। पक्षिव्राता: पक्षि 
सद्वा: । पेतुः क्षवेसािञ्वाखवरीढतया पतिता बभूवुः । भगवतः कालिय 

मदनोचमे हेतुसुपक्षिपति--तेन खन्मनः कारण्या जातमिति। तेन प्राणि 

पीडादशैनेन | व्वन्मनः तव श्रीकृष्णस्य मनः| कारुण्याद्र दयाद्रम् | 

जातं समभूत् ॥ 

भगद्तः काश्यमर्दनोपक्रममाह-- 

काटे तस्मिन्नेकदा सीरपाणि 
युक्त्वा याते यामुनं काननान्तम् । 
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त्वय्युदह्ामग्रीष्यभीष्मोष्मतप्ता 
गोगोपाङा व्यापिबन् क््वेरतोयम् ॥ ५॥ 

काट इति ॥ तयि तसन् कले एकदा सीरपाणि मुक्त्वा यामुनं 

काननन्तं याते गोगोपाखः उदामग्रीष्मभीष्मोप्मतप्ताः क्ष्वेरुतोयं ्यापिबन् । 

त्वयि श्रीकृष्णे । तसिमन् काले तसिमिन्नवसरे। एकदा कदाचित् । सीर 
पाणि बलमद्रम्। मुक्त्वा विहाय। यासनं यमुनास्म्बन्पि | काननाम्तं 

वनमध्यम् । याते गते सति। गावश्च गोपाश्च गोगोपारः। -उदाम 

्रप्ममीष्पोष्मतप्ताः उदामभ्रीष्मस्य. तीत्रर्मकारस्य भीप्मोष्मणा दुस्सहेन 
तपिन तप्ताः । अत एव क्ष्वेरतोयं क्ाछियिविषदूषितं काडिन्दीजरम् । 

व्यापिबन् पपुः ॥ 

भगवान् विषतोयपानेन गतजीवितान् गोगोपारान् जीवयामसेव्याह-- 

नर्यज्ञीवान् विच्युतान् क्ष्मातले तान् 

विश्वान् परयन्नच्युतस्स्वं दयाद्रः | 
प्राप्योपान्तं जीवयामासिथ द्रार् 

पीयूषाम्भोवपिभिः श्रीकटक्ष ॥ ६ ॥ 

नरयज्ीवानिति ॥ अच्युतः ववं दयाः विश्वान् तान् पश्यन् 
द्राक् उपान्तं प्राप्य श्रीकराक्षेः जीवयामासिथ। अच्युतः च्युतिरहितः । 
त्वं श्रीङृष्णः । दयाद्र॑ः दयया आर्द्रः विीनहृदयः। विश्वान् समस्तान् । 

तान् गोगोपालान् । पयन् विरोकयन्। द्राक् क्षटिति । उपान्तं समी 

पम्। प्राप्य गला । श्रीकरटक्षिः। श्रीमद्भिः कटक्षैः। जीवयामासिथ अजी 

वयः। कटाक्षाणां जीवनसामथ्ये दरयति पीयूषाम्भोवर्षिभिः इति । पीयू 

षाम्भः पीयूषद्रवं वर्षन्तीति तथाविधेः | भगवतो दयर््रतादेतुमाह-- नश्यजीवा 

क्ष्मातले विच्युतानिति। नरयज्ीवान् आसन्नमरणान्। अत एवं क्ष्मातले 

भूतले । विच्युतान् पतितान्। अनयोविशेषणयोः तान् इत्यत्र सम्बन्धः ॥ 
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भगवत्कराक्षामृतस्यदीन गोपानां हषातिरेकः समभू दिव्याह-- 

किं विः जातो हषेवपातिरेकः 
सवद्धष्वित्युत्थिता गोपसङ्काः । 

ृष्टाऽमे लां सत्कृतं तद्विदन्त- 

स्त्वामालिङ्कन् दषटनानाप्रभावाः | ७ ॥ 

कि किमिति॥ गोपसद्घाः इति उस्थिताः अग्रे लां दष्ट्रतत् 

त्वतकृतं॑विदन्तः तां आलिङ्गन् । गोपसह्माः गोपानां सद्वा; समूहाः । 

इति एवं विचिन्धय । उत्थिताः स्वभ्रादिवेदयर्थः । अग्रे पुरस्तात् । ला 

्रीकृष्णम् । दृष्टा वीक्ष्य । तत् क्षवेलतोयाद्रक्षणम् 1 खक्कृतं स्वया श्रीकृष्णेन 

कृतम् ! विदन्तः निश्चिन्वाना: । लवं श्रीकृष्णम् | ननु कथमेतत् भग 

वता कृतमित्यवागच्छन्निति चेतलाह--दष्टनानाप्रमावाः इति। दष्टा नानाविधाः 

प्रमावाः अधासुरवधादयो येस्ते। इतिशब्दस्या्थमाह-- स्वदे हर्षवषीति 

रेकः जातः किं किमिति। सर्वा्षु सर्वेषु अङ्केषु अवयवेषु । ट्षवर्षातिरेकः 

हर्वर्षस्य प्रमोदपीयूषवर्षस्य अतिरेकः अतिक्यः। किं किमिदम्! जिज्ञा 
सायां किराब्दः। द्विरुक्तिः सम्भ्रमात् ॥ 

एवं गावोऽप्यस्थ प्रमुदिता बमनुरित्याह-- 

गावशरैवे रग्धजीवा; क्षणेन 
स्फीतानन्दास्त्वां च द्ष्टू पुरस्तात् । 

द्रागावत्रुः स्वेतो हषेबाप्पं 
व्याप्ुञ्चन्त्यो मन्दमुद्यनिनादाः ॥ ८॥ 

गाध इति ॥ णवं गावः च क्षणेन रुढ्धजीवाः पुरस्तात् लां दृष्ट 

स्फीतानन्दाः च दर्षवाप्पं व्यामुच्नन्त्यः मन्दम् उद्यननिनादाः सर्वतः द्राक् 

आव्ुः। णम् उक्तरीर्या । चकारः समुचये। कषणेन ्ञटिति | य 

जीवाः प्राप्सवः। पुरस्तात् पुरः । ल्वा श्रीङ्प्णम् । दष्टा अभिवीक्ष्य । 
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अत एव स्फीतानन्दाः स्फीतः श्बरद्धः आनन्दो यसः ताः। पूर्मं कंटा 

्षामृतपतेन सञ्ञतानन्दाः पश्चात् पुरस्तात् मगवर्दशेनेन प्रवृद्धानन्दाश्च सत्य 

इव्यर्थः। . चकारः समुचये । हर्षवाष्पं प्रमोदा 1 व्यामुश्वन्त्यः पांतयन््यः | 
उदयतनिनादाः उयन् उद्रच्छन् निनादः राब्यो याभ्यस्ताः। सर्वतः सवत्र। . 
भगवतः परित इत्यथः । द्राक् क्षरिति। आवव्रुः परिवत्रः। त्वामित्यस्य 
जतापि सम्बन्धः ॥ 

अनन्दमप्मानां गोपानामुक्तिप्रकारमाह- 

रोमाश्चोऽये सवेतो नः शरीरे 
भूयस्यन्तः काचिदानन्दमृखां । 

आधर्योऽयं क्ष्वेरवेगो श्ङुन्दे- 
त्यक्तो गोपे्नन्दितो बन्दितोऽभूः ॥९॥ 

रोपाश्च इति॥ वं गोपैः इति उक्तः नन्दितः वन्दितः अभूः । 
त्वं श्रीकृष्णः । इति अनेन प्रकारेण । उक्तः कथितः । नन्दितः अनु 

मोदितः। वन्दितः नतश्च। उक्तिपरकारमाह--हे मुकुन्द अयं क्षवेख्वेगः 

आश्व: इति। मुकुन्द श्रीकृष्ण । अयम् अस्मामिरनुमूयमानः। क्षवेर 

चेग: विषवेगः। आश्चर्यः विस्मयः। अन्यत्रैवपदशनादिति भावः| विस्मय 

कारणं दर्चयति- नः शरीरे सर्वतः अयं रोमाश्चः। अन्तः भूयसी काचित् 

आनन्दमूछ इति । नः अस्माकम् । शरीरे देहे। सवेतः स्वत्न। रोमशः 

रोमहर्षणम्। अन्तः हृदये । मूयसी महती। काचित् अनिवेचनीया । 
आनन्दमूरछ आनन्दजनिता मूं मोहः । अस्तीति शेषः।. विषवेगे य्न 

नानां इश्यते, तद्विपरीतमिह सञ्ञतमिति विस्मयः ॥. 

अथ प्राथमते-- 

एवं भक्तान् शुक्तजीवानपि त्वं 

ुग्धापाङ्खरस्तरो गांस्तनोषि । 
94 
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तादभूतस्फीतकारुण्यभूमा 

रोगात् पायां वायुगेहाधिवास ॥ १० ॥ 

एवमिति ॥ दे वायुगेहाधिवास घव मुक्तजीवन् अपि भक्तन 

एवं . युगधापङ्गेः अस्तरोगान् तनोषि तादगमूतस्फीतकारेण्यमूमा त्वं रोगात् 

पायाः । वायुगेहाधिवास गुरूवायुपुरवासिन् । तवं श्रीकृष्णः । सुक्तजीवान 

मृतान् । अपिर्विरोधे । एं यथा गो गोपाखान् , तथेस्यथः । मुग्धापाङ्धैः मुग्धेः 

न्दः अपाङ्गैः कटा्षपतिः। अस्तरोगान् निरामयान् । तनोषि करोषि । 

हदानीमपीति रुटा दितम् । तादग्भतस्फीतकःरुण्यमूमा तादृम्भूत तथा 

विधं स्फीतं प्रवृद्धं यत् कारण्यं करणा तस्य भूमा अतिशयो यस्य सः। 

तवं श्रीकृष्णः। रोगात् बाह्मादाभ्यन्तराचामयोघात्। पायाः मामनन्यश्चरणं 
तरायस्वेत्य्ैः ॥ 

इति कारियमवैने धिषजसेन शतानां गोगोवानाभुञ्जीबनवणनं 

चतुष्पश्चारात्तमदशकम् ॥ 

पञ्चपश्चाशत्तमदश्चकम् | 

अथ कारिन्दीजले दूरत उतयतितुं तत्सौकर्याय भगवान् कमपि वृक्ष 
मारोदुं प्रक्रमतेताह-- 

अथ तारिणि घोरतरं फणिनं 
प्रतिवारयितुं तधीभेगत्रन्। 

दरतमारिथं तीरगनीपतरं 
्रिषमारूतश्नोषितपणं चयम् ॥ १ ॥ 

अथेति ॥ हे भगवन् अथ घं दरुतं तीरगनीषतरम् आरिथ । भगवन् 
श्व्यादिसम्पन्न । अनेन सम्बोधनेन श्रीकृष्णस्य विषामिबाधाब्भावो ध्वन्यते । 
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अथ गोगोपारप्रसयुज्ीवननन्तरम्। तं श्रीङृप्णः। द्रुतं क्चरिति। 

तीरगं यभुनप्तीरस्थं नीपतरं कदम्बवृक्षम् । आरिथ प्राप्तवानसि । नीपश्क्ष 
स्यापि विषाभ्रिपीडिततवं दर्शोयत्नि--विषमारूतशो षितपणंचयमिति । विष 
सम्पृक्तो मारुतः वातस्तेन शोषिताः पर्णानां पत्राणां चयाः समूहा यस्य तम् | 
ननु किमथे भगवान् नीपतृक्षमाससादेत्याकाङ्क्षायामाह-- वारिणि धोरतरं 
फणिने प्रतिवारयितुं कृतधीः इति। वारिणि यमुनाजले । वत॑मानेमिति 
ठोषः । धोरतरम् अतीव भयानकम् । अनेन पतिवारणस्याव्यकता ध्वन्यते । | 

फणिनं काल्यम् । प्रतिवारयितुं निवारयितुम्। यमुनोदकादन्यत प्रेषयितु 
मित्यथः। कृतधीः निधितमानसः सन्। कदभ्बकृक्षमारोदुमिति भावः ॥ 

भगवान् यमुनाजले पातेत्याह -- 

अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तं 
नरपटेवतुरयमनोज्ञरुचा । 

हंदबारिणि दृरतर न्यपत, 
परिधूणितधोरतरङ्गगणे  ॥२॥ 

अधिरदयेति ॥ सवं नवपहलवतुल्यमनोजञरुचा पद म्बुरुहेण तम् अधिरुह्य 
च परिघूणितधोरतरङ्गगणे हद वारिणि दूरतरं न्यपतः। त्वं श्रीकृष्णः । नवपहव 
तुल्यमनोज्ञरचा नवपह्वः नूतनकिसर्यं तततल्येन मनोज्ञरुचा मनोज्ञा मनोहरा 
रुक् शोभा यस्य तेन । अनेन नीपतरुभेगवत्पादस्पर्चात्यक्तविषवेगः सञ्जात 
पटवश्च आत इत्यध ः स्थानां प्रतीतिर्यत्यते । पदम्बुरुहेण पदपङ्कजेन । तं 

नीपतरम् । अधिरुद्य आरुष्य। चकारः पूर्वक्तमुशये। परिघूणितधोरतरङ्गगणे 

परिषूर्णिताः परितो घूणिताः चक्ताः धोरास्तरङ्गाणां वीचीनां गणाः समूहा | 

यक्षिस्तम्मिन् । हदवारिणि यसुनाष्दे । दूरतरम् अतिदूरे । न्यपतः पतिताऽसि ॥ 

भगवतो भारेण यमुना अतीव वुश्चुभे इत्याह--- । 

शुवनवयभारभृतो भवतो ४ 

गुरभारत्िकम्िविजुम्भिजला। । 
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परिमज्जयति स्म धनुडशतकं 

तरनी श्षटिति स्फुरोषवती ॥ ३ ॥ 

भुबनतयेति ।॥ तटिनी क्षटिति मवतः गुरुभारविकम्पिविजुम्भिजस. स्फुर 

घोषवती धनुरशतकं - परिमज्नयति स्म । तटिनी यमुना । ज्ञटिति द्राक् । 

भवतः श्रीकृष्णस्य । गुरुभारविकम्पिविजम्भिजसा गुरुणा दुवहेण भारेण विक ,. 

म्पि कम्पनलीरं विजुम्मि वर्धनीं च जलं यस्यां सा। स्फुटघोषवती स्फुटः 

स्ष्टतयोचचैः श्रूयमाणो घोषः शब्दोऽस्या अस्तीति तथाविधा । धनुरशतकं धनु 

इशातप्रमाणं तीरप्रदेशम्। परिमज्लयति स्म छावयामास । भगवतो भाराधिक्ये 

हेतः- सुबनलयभारभृतः इति । भुबनलयं जगत्रयमेव भारस्तं विभतींति तथा. 
विधस्य । भगवतः कुक्षिस्थाखिररोकतयेति भावः ॥ 

अथ कार्यो जङादुनममज्ञेव्याद-- 

अथ दिक्षु विदिक्षु परिशषुभित- 
भरमितोदरवारिनिनादभरः ! 

उद कादुदगादुरगाधिपति- 
स्त्वदुपान्तमशान्तरषाऽन्धमनाः . ॥-४॥ 

अथेति ॥ अथ उरगाधिपतिः. अश्ान्तरुषा अन्धमनाः उदकात् 

त्वदुपान्तम् उदगात् । अथ अनन्तरम् | उरगाधिपतिः उरगाणां सपर्ण 

मधिपतिः कालियः । अश्ान्तरषा अश्चान्तया प्रवृद्धया रुषा कोपेन | अन्ध 

मनाः अन्धं ॒विवेकरा्यं मनो यस्य तादृशः । उदकात् काछिन्दीज॑सत् । 

त्दपान्तं तव श्रीकृष्णस्योषान्तं समीपम्। उदगात् उन्मन्य प्राप] कोप 

हेतुमाह- दिषु विदिश्चु परिश्चुमितभ्रमितोदरवारिनिनादभरेः इति। दिक्षु प्राची 

प्रमुखासु चतखषु । विदिक्षु दक्षिणपूवादिसंक्ञितेषु प्राच्यादीनामन्तरलषु | 
परिशवुमित्नमितोदरवारिनिनादमरेः परिमितं चरितं भ्रमितं सञ्ञा्तावर्वम् उद 
रम् अभ्यन्तरं यस्य॒ तथाविधं यद्वारि जरं तस्य निनादैः शब्देतुमिः ॥ 

जलोदरादुन्मप्ं कारियमद्रक्षीत् भगवानिव्याह--- 



क 
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फणमृङ्गपदसखविनिस्समर 

ज्वलदप्रिकणोग्रविषाम्बुधरम् । 
पुरतः; फणिनं समलोकयथां 

बहुभूङ्गिणमञ्जनशेरमिव ॥ ५॥ 

फणमृङ्खति ॥ तवं पुरतः फणिने समलोकयथाः। त्वं श्रीङ्ृष्णः । 
पुरतः पुरस्तात्। फणिनं काल्यम् । समलोकयथाः दृष्टवानसि । कारि 

यस्य॒ स्वरूपमाह--फणश्रद्गसहसविनिस्समरञ्वर्दभिकणोग्रविषाम्बुधरमिति । 

फणशङ्गाणां श््धतुस्यानां फणानां सदसाद्विनिस्पमरं क्षरणशीटं ज्वर्दभि 
कणवत् प्रज्वरत्सफुलिङ्गवत् उग्रं भीषणं विषरम्बु विषद्रवस्तस्य, धरतीति 

धरम् । अत्रोपमामाह --बहुश्ङ्गिणम् अज्ञनरैलम् इव इति । बहूनि श्रङ्गाणि 
िखराण्यस्य सन्तीति बहुशद्धी तथाविधम् । अञ्ञनशैरम् अञ्जनपर्वतम् । 

जत फणामण्डलानां शिखराणां च बिम्बप्रतिबिम्बभावेन साधारणधमंता | 
फणिनो महाकायलं कष्णवर्णतञ्चात्ोपमया प्रतीयते ॥ 

मगवन्तं दृष्टवतः कालिगयरस्याविमृरयकारितां दर्ययति-- 

जरदक्षिपरिक्षरदुग्रपरिष- 

शचसनोष्मभरः स मह[युजगः। 
परिदश्य भवन्तमनन्तबलं 

समवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो ॥ &॥ 

उअरलदक्षीति ॥ ज्वलदक्षिपरिक्षरदुअविषश्चसनोष्मभरः सः महाभुजगः 

अनन्तबरुं भवन्तं परिदर्य अस्पु वेषं समवेष्टयत् अहो । उवरदक्षि उ्वर्ती 

अक्षिणी नेत्रे यथा भवति तथा। परिक्षरदुभरविषश्वसनोष्मभरः परिक्षरन् 

विसृमरः, उरं भयानकं यद्विषं तत्सहितो यः श्वसनस्तस्योष्मभरः उष्मणो 

मरः, परिक्षरन् उग्रविषश्चसनोप्मभरो यस्य सः। सः मह्युजगः कालियः 

अनन्तचलम् अपरिमितश्चक्तिम्। अनेन दं शनादीनां निष्फकतवं ध्वन्यते । भवन्ते 

शीङृष्णम् | परिदश्य परितः ममेखु दष । अट्टम् जस्फुटा अस्पष्टा 
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चेष्टा श्ीङ्कष्णभ्य भ्यापारो | यस्मिन् कर्मणि तद्यथा भवति तथा। समवेष्ट 

यत् पर्यवेष्टयत् अहो हन्त मूर्ता फणिन इस्यथेः ॥ 

अथ व्रजवासिनो यमुनां प्रापुरियाद - 

अविरोस्य भवन्तमथाङकिते 
तटगामिनि बाटकधेनुगणे । 

व्रजगेहतकेऽप्य निमित्तशतं 
समूदीक्य गता यनां पशुपाः ॥ ७ ॥ 

अविलोक्येति,॥। अथ तटगामिनि बारुकयेनुगणे भवन्तम् अविरोक्य 

आकुक्ति पदुपाः यमुनां गताः । अथ अनन्तरम् । तटुगामिनि तीरस्थ । 

बारकयेनुगणे गोपारगोसद्धे। मवन्तं श्रकृष्णम्। अविलोक्य अदृष्ट । आकु्ति 

पर्याकुले सति । पशुपाः गोपा गोप्यश्च} यमुनां कारिन्दीम् । गताः प्रापुः । 

गोपानां कारिन्दीप्राप्तो हेतुमाह -- वरजगेहतले अपि अनिमिततशषतं समुदीक्ष्य 

इति । त्रजगेहतले पडुपवारिकायाम्। अपिस्समुचये । अनिमितशातम् अनिमित्ानां 

दुनिमिततानां शतम् । समुदीक्ष्य दृटा । अनिमित्तदशेनात् किमापतितं प्णस्येति 
तस्तमनसः सर्वेऽपि यमुनां प्रापुरिरय्थः ॥ 

अथ भगवान् सपवन्धनमुन्मुच्योदितोऽमूदित्याह -- 

अखिेषु विभो भवदीयदन्ना- 

मवलोक्य जिहासुषु जीवभरम् । 
फणिवन्धनमाह्च विपच्य जवा- 

दुदगम्यत हासजुषा भवता ॥ ८ ॥ 

अखिरेषिति ॥ ̀ हे. विमो भवता फणिबन्धनं विघरुच्य जवतत् हसि 

जषा उदगम्यत 1. विभोः शक्तिसम्पन्न | ̀ अनेन मगवत; फाणियन्धनविमोचने 

शक्तिर्दिता। भवता श्रीृष्णेन । आश्रु क्षटिति । फणिबन्धनं सर्पबन्धनम् । 

विमुच्य बरान्भाचयितवा । जवात् सत्वरम् | हासलुषा आसकुशस्ञापनाय 
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मन्दहासविकसन्मुखपङ्जेन सता। उदगम्यत उस्थितम्। भगवतो जवादु्थाने 
हेतुमाह- अखिेषु भवदीयदशामवरोक्य जीवभरं जिहाुषु इति। असिलेषु सर्वेषु 
गोगोपलेपु | मवदीयदशां भवदीयां भवससम्बन्धिनीं दशामवस्थाम् | अवरोक्य 
रषा ।. जीवमरं नगवद्विरहे सोदमश्क्यत्वात् भारायमाणान् प्राणानिच्य्थः । 

जिह सुषु हातुं व्यक्तुमिच्छत्यु सत्सु । तेषां पीडां निवारयितुमिति भावः ॥ 

अथ भगवान् कालियस्य फगामण्डलेषु ननर्तत्याह -- 

अधिरुद्च ततः फणिराजफणान् 

ननृते भवता मृदुषादरुचा । 

कंल शिञ्जितन्पुरमभ्जुमिल- 
त्करकङ्णसङ्कुलसकणितम् ॥ ९ ॥ 

अधिषुद्येति ॥ ततः मृदुपादरुचा भवता कणिराजफणान् अधि 
ततः रुद कलरि्ञितनूपुरमन्जुमिरत्करकङ्कणसङ्कुलसंक्वणितं ननते । 

अनन्तरम् । मृदुपादरुचा मद्री फणामणिरञ्जिततया क्लिग्धा पादस्क् चरणारवि 

न्दरोभा यस्य तथाविधेन । भवता श्रीकृष्णेन । फणिराजफणान् फणि 

राजस्य सप॑राजस्य कालियस्य एणान् । अधिरुह्य अर्दय । करशिज्ञित 

नृपुरमञ्जुमिलत्करकङ्कणसङ्कुलसङ्क्वणितं कलशिन्िते मधुरारावयुक्ते नृपुर 
यरिमस्तत् कररिज्ञितनुपुरं, मञ्जु मनोज्ञ तार्व्याप्रततया मिर्तोः करयोः 

बाहोः कङ्कणानां च वर्यानां सङ्कुलं सम्मिश्रं सङ्क्वणितं ध्वनिर्यस्मस्तथा 

विधं च यथा भवति तथा। यदा, कठं मनोज्ञं शिञ्जितयोः पादचलनेनं 

ध्वनतो्नपुरयोमज्ञीरयोः, मञ्जु मनोज्ञं यथा भवति तथा तारग्या्त 

तया मिक्तः करयोर्बाहमोः कङ्णानां वरुयानां च सङ्कु सम्मिश्रं ॑सङ्क 

णित ध्वनिर्यस्मिन् कर्मणि तया भवति तथा। ननृते कृत्तमकारि ॥ 

भगवतो नर्वनसुद्रीक्षय परुपादयस्तुष्टा बमूवुरिव्याह-- 

जहृषुः प््पास्ततपुञुनयो 

वद्षु; डुषुमानि सुरेन््रगणाः । 
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स्यि नृस्यति मारुतगेहपते 

परिपाहि स॒ मां त्वमदन्तगदात् ॥ १०॥ 

जहृषुरिति ॥ दे मास्तगेहपते स्ववि नृत्यति पशुपाः जहुः 

मुनयः ततुषुः सुरेनद्रगणाः कुसुमानि ववृषुः । मारुतगेहपते गुसुवायुपुर 

नाथ | त्वयि श्रीङ्कष्णे। नृत्यति नृत्तं कुवेति सति। पशुपाः गोपाः | 

जहृषुः दृष्ट बमूवुः । मुनयः महषयः । तुतुषुः तुष्टा बभूवुः । सुरेन्द्र 

गणा; सुरेनद्राणां सुरम्रष्ठानां गणाः समूहाः । कुसुमानि सुरतरुभरसूनानि । 

ववृषुः अभ्यकषेन्। अथ पराथेयते--सः तं माम् अदान्तगदात् परिपाहि 

इति। सः तथाविधः। ववं श्रीकृष्णः । मामनन्यशरणम् । अदान्त 
[| ¢ ञ 

गदात् । अदान्तात् अविरतं वधमनात् गदात् मयोघात् । परिपाहि 

लायमस्व ॥ 

इति कालियमदैने कालियदिरसि भगवन्नमैनवणनं 

चतुष्प्चारात्तमदशकम् ॥ 

षट्पत्वाश्त्तमदशकम् | 

अथ पूर्वक्तं भगवतो नतेनमेव वणंयति-- 

रुचिरफम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीश्च ननतिथ पन्नगे | 
अमरताडितदुन्दुभिसुन्दर वियति गायति देषतयोवते ॥ १ ॥ 

रुचिरकभ्पितेति ॥ रे ईश स्वं वियति देवतयौवते अमरताडित 
ुन्दुभिसुन्दरं गायति रचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः घुचिरं॑ पन्नगे ननिथ | 
ईश जगद्रक्ष्क। चवं श्रीकृष्णः । वियति नमसि विमानेषु । दैवतयौवते 
देवयुवतीसमूटे। अमरताडितदुन्दुमिुन्दरम् अर्रदैवेः ताडिता दुन्दुभयो 
यस्मिन् कब॑णि तत् सुन्दरं मनोज्ञे च यश्चा भवति तथा गायति सति। 
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रुचिरकम्पितकुण्डरमण्डलः रुचिरं मनोज्ञं यथा भवति तथा कम्पितं कुण्डल 

मण्डलं क्णाभिरणमण्डलं यस्य सः। सुचिरं चिराय । पन्नगे कालियस्य 

फणासु । ननतिथ नृत्त कृतवानसि ॥ 

नमति यद्यदपुष्य शिरो हरे परिषिहाय तदुन्नतयु्तम् 1 
-परिमथन् पदपडङरुहा चिरं व्यहरथाः करतारमनोहरम् ॥ २ ॥ 

नमतीति ॥ है हरे तम् अमुष्य यत् यत् शिरः नमति तत् परिविहाय 
उन्नतम् उन्नतम् पदपङ्करुदा परिमथन् करताटमनोहरं चिर व्यहरथाः। हरे 

विष्णो सं श्रहृष्णः । अमुप्य कालियस्य । शिरः शीम् । नमति । भगवलादा 
रविन्दमथितत्वादिति भावः | परिविहाय परित्यज्य । उन्नतम् उचचेवर्तमानमन्यत् 

शिरः । पदपङ्करुहा पादारविन्देन । परिमिथन् परितो निम॑थ्य । करतार 

मनोहरं करतालेन मनोहरं मनोज्ञं यथा भवति तथा । चिरं चिराय । 

व्यह॒रथाः विहारं कृतवानसि ॥ 

अथ नागपल्यो भगवन्तं प्रणेमुरि्याह- 

त्वदवमग्रविशुग्रफणागणे गरितश्षोणितज्ञोणितपाथसि । 

फणिपताववसीदति सनतास्तदवरास्तव माधव पादयोः ॥ ३॥ 

त्वदवभग्रेति ॥ दहे माधव तदबलाः तव पादयोः सन्नताः । माधव 
लक्ष्मीपते । तदबखाः तस्य काछियस्य अवराः खियः । तव श्रीकृष्णस्य । पा 

दयोः चरणारविन्दयोः । सन्नता प्रणेमुः । प्रण(महेतुमाह -- फणिपतौ त्व 

दवमम्रविमभुम्रफणागणे गस्तिशोणितशोणितपाथसि अवसीदति इति। फणिपतौ 

कास्यि। तदवमद्मषिमुम्नफणागणे त्वया श्रीकृष्णेन अवमः मृदितः अत एव 

विभुम: विरोषेण भुम: नम्रः फणागणः फणोषण्डरं यस्य तस्मिन् । एवं गरिति 

शोणितश्चो णतपाथसि गरितिन बान्तेन शोणितेन रुपिरेण रोणितमरुणीकृतं 

पाथो यमुनाजलं येन तस्मिन् । अवसीदति भभरगाते च सति ॥ 

नागपल्यो भगवन्तं तुष्टूवुरिः्याह-- 
{ 5: 
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अयि पुर चिराय परिभरतत्वदलुभावयिरीनहदो हिताः। 

यनिभिरप्यनवाप्यपयैः स्तवैसनुवुरीश मवन्तमयन्त्ितम् ॥ ५ ॥ 

अयीति ॥ अयि ईश तराः भवन्तं मुनिभिः अपि अनवाप्यपयैः 

स्तवैः अयन्त्रित नुनुवुः । अयीति सम्बोधने । ईर जगद्रक्षक । ताः 

नागपल्यः । भवन्तं॑श्रीकृप्णम् | मुनिभिः महषिभिः। अपिविरोषे। 

अनवाप्यः प्राप्तु ज्ञातुमशक्यः पन्था; सकलनिष्कसरूपाथयोजनरूपो मार्गा 

येषु तैः स्तवैः स्तोत्रैः। अयन्त्ितम् अनगेटं यथा मवति तथा । 

नुनुवुः त॒षटवुः। ननु कथं श्रीकृष्णं नागपल्य एवंविधैः स्तवेस्तुस्यमवा 

गच्छन्निस्याकाङक्षायामाह-- दि पुरा एव॒ चिराय परिधरृतसद्नुमावव्िरीनदृद: 

इति । हि यस्मात्। पुरा पूर्वम्। एवेदयवधारणे । चिस॒य चिरेण । 

परिशरुतलदनुभावविरीनहदः षरिशरुतेन परितः श॑तेन स्वदनुमावेन तव श्रीकृष्णस्य 

अनुमावेन माहास्येन । विरीनददः छधदृदयाः। तस्मात्तथावियेः स्तैनैनुवु 

रितयथेः ॥ 

अथ कार्यो भगवन्तं प्रणनामेध्याह-- 

फणिवरधूगणमक्तिविलोकनप्रविकसत्करुणाङ्रचेतसा । 
फणिपतिभवताऽच्युत जीवितस्त्वयि समरपितमूतिरवानमत् | ५ ॥ 

फणि वधूगणेति ॥ दे अच्युत मवता जीवितः फणिपतिः स्यि सम 
पितमूतिः अवानमत् । अच्युत विष्णो । भवता श्रीकृष्णेन । जीवितः मरणात् 
निवतितः। फणिपतिः काल्यिः। खयि श्रङ्ृष्णे। समर्पितमू्विः सम 

पिता सम्यगपिता मृतिस्तनुयेस्य सः। अवानमत् नमश्चकार । साष्टाङ्गपातं 
प्रणनामेव्यथंः । फणिपतेरजौवने हेतुमाह --फणिवधूगणभक्तिविरो कनप्रविकस 
त्करणाकरुरुचेतसा इति। फणिवभूगणस्य नागपलीसमूहस्य भक्तेविलोकनेन 

प्रकर्षेण विकसन्ती या करणा तया आक्रुर चेतो मनो यस्य तेन ॥ 

अथ कालियस्तस्मानिजगमिव्याह -- 
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रमणकं वरजवारिधिमभ्यगं फणिरिपुनं करोति षिरोधिताम्। 
इति भवदचनान्यतिमानयन् फणिपतिनिरगाद्रगेः समम् ॥ ६ ॥ 
रमणकमिति ॥ फणिपतिः उरगेः समं निरगात् । फणिपतिः कार्यः । 

उरगैः स्वानुचरैः फणिमिः। समं सह । निरगात् निर्जगाम । निर्ममे हेतुः-- 
इति भवद्गचनानि अतिमानयत्निति । इति एवंविधानि | भवद्भचनानि भवतः 

श्रीकृष्णस्य वचनानि वचांसि । अतिमानयन् अतीव मानयन् । भग 

वतो वचनप्रकारमाह- खं रमणकं त्रन इति । वं काछियः। रमणकं तदाख्यं 

देशम्। व्रज गच्छ; ननु कुत्रायं प्रदेश इन्याकाङ्क्षायामाह-- वारिधि 
मध्यगमिति। समुद्रमध्यवर्तिनमिवयथंः । ननु वैनतेयस्सापराधं मामन्यत दृष्ट 
हनिष्यति, तस्मात् कथमितो मया गम्यत इप्याशाङ्कायामाह--फणिरिपुः विरो 

धितांन करोति इति। फणिरिपुः वैनतेयः। विरोधितं विरोधम्। न 

करोति न कर्ति । मच्छासनादिति भावः। वत॑मानसामीप्ये ट् ॥ 

मगवानपि स्वजनैः सद्गतोऽमूदित्याह-- 

फणिवधूननदत्तमणित्रजज्वलितहारदु्कलत्रिभूषितः। 
तटगतेः प्रमदाश्रुनिमिभितेः समगथाः स्वजने्दिवसावधो ॥ ७॥ 

फणिवधूजनेति | खं फणिवधूजनदत्तमणित्रनग्वितदहारदु्लविम् 
पितः दिवसावधौ तटगते: प्रमदाश्चविमिभितेः स्वजनैः समगथाः । तं श्रीङ्ष्णः | 
फणिवधूजनदत्तमणिव्रजज्वे छितह।रदुकूरविमू षितः फणिवधूजनेः नागपलीजनेः दत्तः 

भर्पितेः मणित्रनैः रलसश्चधैः ज्वलितैः उज्ज्वले: हारः सुक्तादाममिः दुकूले 

रम्बैश्च विरोषरेण भूषितः अलङ्कृतः । दिवसावधो सायम्। तरगतैः तीर 
वतिमिः। प्रमदश्रविमिश्रितेः पमदाश्रमिः सन्तोषाश्चमिः विमिशितैः युक्तेः । 

स्वजनैः नन्दाद्रिभिः। समगथाः सङ्गतोऽभ्ः ॥ 

अथ पदुपान् दावाभिः पयवेष्टयदिस्याह -- 

निश्चि पुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षम एव जनोः्करे । 
 स्यपति तत्र भत्रचरणाश्रये दव्ञानुररुन्ध पमन्ततः ॥ ८ ॥ 
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निश्लीति ॥ पनः निशि भवक्चरणाश्रये जनोस्करे तत॒ एव स्वपति 

दवक्कशानुः समन्ततः अरन्ध । पुनः अनन्तरम् । निशि रात्रो । भवच्च 

रणाश्चये श्रङ्कष्णचरणारविन्दकरणे । अनेन तेषां निरपायता ध्वन्यते । 

जनोस्करे जनसक्चये। ततैव यमुनातीर एव । स्वपति निद्राणे सति। 

दधद्ृशानुः दवपावकः । समन्ततः समन्तात् । जरन्ध अवृणोत्। ननु 

कुतो नन्दादयो न त्रजं प्रति जम्ुरित्यताह-- तमसा रजमन्दिरं व्रजितुम् 

अक्षमे इति। तमसा अन्धकारेण } व्रनमन्दिरं त्रजपदम् । त्रजितु गन्तुम् । 

अक्षमे असमर्थ ॥ 

मगवास्तमर्चिं पपाविस्याद-- 

प्रवुधितानथ पालय पालयेव्युदयदातेरवान् प्यपालकान् । 
अवितुमाशु पपाथ महानरं फिमिह चित्रमयं खदु ते मुखम् ॥ ९ ॥ 

प्रबुधितानिति।। लम् अथ प्रबुधितान् पाटय पार्य इति उदय 
दातैरवान् परशुपारकान् अवितुम् आशु" महानरुं पपाथ | 

अथ अनन्तरम् । 
द्विरुक्तिस्सम्भ्रमात् । 

त्वं श्रीकृष्णः । 

पार्य वायस्व । 

वनानलादिव्यनुक्तिरपि सम्भ्रमातिक्चयादिव्यवगन्तत्यम् । 

इति एवम्। उर्दयदातरवान् उदप्रन् उद्रच्छन् तेरवः आर्वनादो येषा 
तान्। पड्युपारुकान् गोपान् । 

नरुं महान्तमथिम्। 

प्रुधितान् कृशानृष्मणा प्रबुद्धान् । 

जवितुं त्रातुम् | आशु क्ति मर्द 
पपाथ णीतवानसि । नात्र विस्मयः कार्यं इत्याद-- 

इह # चितमिति । इह अभ्निपाने। चितम् अदुमुतम् | न चित्रम 

त्यथैः। कुत इत्यत जाह--अयं ते स॒ुखं॑खलु इति । 

ते तव श्रीङ्कृष्णस्य । मुखं ॒बक्लम्। खल्विति प्रसिद्धौ ॥ 

गोपा भगवन्तं नुनुवुरिव्याह-- 

अयम् अभिः। 

शिखिनि वणंत एव हि पीतता परिरसत्यपुना क्रिययाऽप्यसौ । 
इति सुतः पदपेषंदितेषिभो हर हरे दुरितिः सह मे गदान् ॥ १० ॥ 
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शषिखिनीति | हे मिमो हरे पशः इति नुतः ववं दुरितैः सह मे गदान् 
हर । विभो परिपूर्ण । हरे विष्णो। परैः गोपैः । इति अनेन प्रका 
रेण। नुतः स्तुतः ।` ववं श्ीङृष्णः। दुरितैः रोगकारणीमूतैः पपिः। सह 
समम् | अन्यथा पुनरपि तत्सम्भवात् । मे ममानन्यशरणस्य। गदान् 
आमयान् | हर नाशय । पडुपानां स्तुतो हेतुः--सदितेरिति। अनलपान 

दशनेन परितुषटेरियर्थः। स्तुतिप्रकारमाह- शिखिनि ` वर्णतः एव पीतता हि 

इति। रिखिनिअमो। वर्णतः वर्णेन अभेदे तसिः। एवकारिणान्येषां 

व्यवच्छेदः। पीतता पीततवम्। हीति प्रसिद्धो । सव्यम्, किं तेनेयत्राह-- 
अधुना असौ क्रियया अपि परिकस्ति इति । अधुना इदानीम् । असो पीतता । 

क्रियया कर्मणा | अपिर्विरोधे । पीतताया गुणातमकतया क्रियासकलवा 

भावादौ क्रियासकस्य पीतत्वस्यासम्भाव्यतवाद्विरोधः। परिरंसति प्रकाशते । 

क्रियया पीतता पानक्रियाकमेत्वं परिलसतीति तत्परिहारः। विरोधामासोज््रा 

ड्रः ॥ 

इति कालियमदैने काष्टियस्य भगवदूनुग्रहवणम भगवतो दवानलपानवणनं च 

षर्पत्चाकशास्मदशाकम् ॥ 

सप्तपश्चाशत्तमदशकम् । 

अथ प्ररम्बासुरवधोपयुक्तां भगवतो वनयावां प्रस्तोति द्वाभ्याम्-- 

रामसखः क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् भिपिनम्। 

घरूनुभिरपि गोपानां धेजुभिरभिसंशरृता रसदेषः ॥ १ ॥ 

रामसख इति ॥ हे कामद भगवन् मदान् क्वापि दिने राम 

सखः मोपानां सूनुभिः भेनुभिः अपि अमिसेषरृतः टसृद्रेषः विपिनं गतः । 
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कामान् अभिरितानभीन् भक्तेभ्यो ददातीति कनदः तथाविध । भगवन् 

ठेधरयादिसम्यन् । अनेन सम्बोधनेन भगवतो नियतं चोद्यते । 

भवान् श्री्कष्णः । -क्वापि कुतचित्। दिने दिवसे ।. रामसखः रामो 

बरमद्रः सखा यस्य सः । रामेण सदेव्य्भः। सूनुभिः पुतैः । धेनुभिः ` 

गोभिः। अपिस्समुचये । अभिसंवृतः अभितः संवृतः परिवृतः । 

रसद्रेषः रुसन् शोभमानो वेषो नेपथ्यं यस्य सः । विपिने वनम्। गर्तः 

जगाम ॥ 

सन्दशयन् बलाय स्र रन्दावनभियं -भिमलाम् । 
काण्डीरिस्सह गारेभोण्डीरकमागमो वटं ीडन् ॥ २॥ 

सन्दश्चेयननिति ॥ त्वं बाय विमलं वृन्दावनश्रियं स्वैर सन्द 

यन् काण्डीरः बरे: सह क्रीडन् माण्डीरकं वटम् आगमः! तव श्रीकृष्णः । 
नराय बरुमद्राय। विमसं निमलम्। वृन्दावनश्रियं वृन्दावनस्य श्रिय 

शोमाम्। स्वैरं सुखं यथा मवति तथा । संन्द्यन् परद्च॑यन्। काण्डीरः 
यष्टिकः यष्टधरेरिव्यथेः। बाकैः गोपपुतैः । -सह समम् । क्रीडन् 

विहरन् । माण्डीरकं भाण्डीरकास्यम् । वटं वखरक्षम् । आगमः गतवा 
नसि ॥ 

प्ररम्बापुरो भगवन्त प्रपिस्याह -- 

तावत्ताधरकनिधनस्पृदयाटर्गोपमूतिरदयाः । 

दैत्यः प्ररम्बना मा प्रस्बयाहुं भवन्त मापेदे ॥ ३ ॥ 

तावदिति ॥ तावत् प्ररम्बनामा दैस्यः प्ररम्बबाहुं भवन्तम् अपेद । 
न, हः 

प्रसम्बनामा प्रर्म्बाख्यः | दर्यः असुरः । प्रलम्बबाहुम् जाजानुरुम्बिबाहु 

हग्युक्तम् । भवन्तं श्रीह्कष्णम् । अपेद प्राप | प्ररम्बासुरस्य स्वरूप 

माह--गोपमूर्बिः इति । गोपस्य मृतिस्तनुरिव मूतिय॑स्य तथाविधः सन् । 

तनु किमर्थं भगवन्तमापिदे दृवयत्राह--ताबकनिधनस्ृहयालुः इति । 
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खनिग्रहेच्छावानिव्यंथेः। ननु तस्य कथं . तादराजगन्मोहन विग्रहं भगवन्तं 
हन्तुमिच्छा सममूदिव्याशङ्कायामाह--जदयाछः इति। दयाघ्ठः दयावान् 
न मवतीत्यदयाठुः । कूरकर्मेयर्थः । किं दुष्करं क्रराणामिति मावः ॥ 

भगवांस्तेन सख्यं चकरिव्याह-- 

जानन्नप्यविजानन्निव तेन समे निबद्रसोहादंः । 
वटनिकटे पदुपडुपव्यादरं ` दन्द्युद्धमारन्धाः ॥ ४॥ 

जानभिति ॥ लवं तेन समं निबद्धसोहारदः वटनिकटे पडुशुप 
व्याबद्धं द्रन््युद्धम् आरब्धाः । त्वं श्रीकृष्णः। तेन प्ररम्बेन। समं 

सदह । निबद्धसौहार्दः निबद्धं छृतं सौहादं मैली येन सः। वटनिकटे 
वटवृक्षस्य समीपे । पटुपञुपव्यावद्धं॑प्टुमिः निपणेः पडुपेः श्रीदामपरभृतिभिः 
ग्याबद्धम् इतरेतरसम्बद्धम् । आरब्धाः प्रारन्धवानसि। ननु किं 

मज्ञानात् भगवता सौहद निबद्धं॑तेनेति वेननस्याह -- जानन् अपरि अवि 

जानन् इवेति। जानन् असुरमवगच्छन्। अपिर्विरोधे। अविजानन् अनव . 

गच्छन् । तस्य वैरोयादनायेति भावः ॥ | 

अथ द्रन्द्रयुद्धपरकारमेव दशयति द्राभ्याम्-- 

गोपान् तरिमञ्य तन्वन् सङ्क बलभद्रकं भवत्कमपि। 
त्वद्यलभीरे दैत्यं ॒त्वद्वरगतमन्वमन्यथा भगवन् ॥ ५॥ 

गोपानिति ॥ दे भगवन् त्वं गोपान् विभञ्य बरमद्रकं भवत्कम् 
अपि सद्धं तन्वन् दस्यं तहर्गतम् अन्वमन्यथाः। भगवन् पेशवर्यादि 

सम्पन्न। अनेन सम्बोधनेन प्रटम्बस्यात्मबलपवेश्चने भीत्यमभावो बोत्यते। 

त्वं श्रीकृष्णः | विभज्य वोगिप्रपियोगिभेदेन विभज्य । बलभद्रकं बर 

भद्रसम्बन्धि। मवत्कं मवतसम्बनिथि । अपिस्समुचये। तन्वन् कुर्वन् । 

दैतयम् असुरं प्ररम्बम् । खह्रगतं त्वत्सद्धस्थम् | अन्वमन्यथाः अनुज्ञात 

वानसि। ननु किमर्थमेनं तवहरुगतमकरोदिति चेषतराह- -त्वहरभीरुमिति । तवं 



मात्.लद्भलतै मीरं भय्षीरम् । अयं भावः-- -प्रम्बस्तेवमचिन्तयत् , भस्मन् ` 
्न्वयुद्धे पराजितो जेतारं वहेदितिं न्यायः, दिष्टया मिथ्या पराजितो भूत्वा अहं 
मनयोरन्यतरं नेष्यामि, तल रामसक्वस्थः छृष्ण वहन् कदाचिततणावप॑इव 
विपन्नः स्यामिति ॥ ` 

करिपतविजेतृधहने समरे परयुथगं सखद्यिततरम् | 
श्रीदामानमधत्याः पराजितो भक्तदासतां प्रथयन् ॥ ६ ॥ 
फषिपितेति ॥ वं समरे परयूथगं श्रीदामानम् अधत्था; | तवं 

श्रीकृष्णः । समरे दन््युद्धे। परयूथगं वरभद्रयूथगतम् । श्रीदामानं तन्न 
मेवं सखायम्। अधत्था: उदवानसि। वहनहेतुमाह--कल्पितविनेतृबहने परा 
जित; इति । कल्पित विेतृवहने कल्पितं निश्चितं चिजेत॒णां वहनं यस्मिन् 
इति समरविदोषणम् | पराजितः श्रीदाघ्ना विजितः सन् | विजितेन जेतुरव 
हनस्यावदयकर्तवयतवादिति भावः। ननु कुतो भगवता नान्यः कश्चिदूह इति 
चेत्तलाह --स्वद यिततरमिति। र्वध्य दयिततरम् अतिप्रियम् ननु किमद् 
भगवान् पराजित इव्यतराह--मक्तदासतां परथयन्निति । भक्तदासतां भक्तानां 
दास्यम् । प्रथयन् प्रकटयन्। एवं भक्तेरक्तम्य मम स्कन्धेऽवस्थातु राक्य 
मिति बोधयितुं केवरं पराजयममिनीतवान्, न तु वस्तुतः पराजित इति 
भविः ॥ 

अश्र ॒प्ररम्बो रामं वहन्नन्यत्र नीतवानिस्याह-- 

एवं बहुषु च भूमन् वारेषु वहत्सु वाह्यमानेषु । 
रामविजितः ्रम्बो जहार तं दृर्तो भबद्ीत्या ॥ ७ ॥ 
एवमिति टे भूमन् एवं बहुषु बलेषु बहस्सु वाह्यमानेषु च राम् 

विजितः भ्रलम्बः मवद्धीस्या तं दूरतः जहार। भून् पसिर्णं। ण॑ उक्त 
र्या । बहुषु असंस्येषु । बालेषु मोपकुमरिषु । जेतारं॑ वहस्य जत्र। 
बाह्ममनेषु च सत्पु | रामविजितः रमेण बलभद्रेण विजितः। भम्ब; 
तन्नामा असुरः । मवद्भीव्या भवतः श्रीङृष्णात् भीत्या भयेन । तं र्मम् 
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दूरतः ष्टूरे। जहार हतवान्। अवरोहणस्थानावपि शनैगत्वा ततः श्चिपर 
नीतवानिर्यर्थः ॥ 

प्ररम्बः स्वरूपं प्राप्तवानिव्याह-- 

त्वद्द्रं गमयन्तं तं दृष्ट्रा हलिनि विहितगरिमभरे । 
त्यः स्वरूपमागादयदरूपात् स॒ह बलोऽपि चकिंतोऽभूत् ॥ ८ ॥ 

त्वदूदूरमिति ॥ दैस्यः स्वरूपम् आगात् । दैत्यः अमुरः। स्वरूपं 
स्वस्य भीषणं रूपम्। आगत् प्राप। अत्र तदिर्यध्याहर्तव्यम्। सः 
बल: अपि हि यदूषात् चकितः अमूत् । सः प्रसिद्धः। शेषमूतिरित्यथः । 

बलः बमद्रः। किं पुनरपरे इत्यपिशब्दाथः। दहिस्वर्थं । यद्रूपात् यस्मा 
दूपात्। चकितः किंञ्चित्रस्तः । मनुष्यधरम॑तयेति भावः। तत् स्वरूप 

मिति पूर्वेणान्वयः। असुरस्य ॒स्वरूपधारणे हेतुमाह--हरिनि विहितगरिम 
भरे इति। हरिनि बलभद्रे । विदहितगरिमभरे उत्यादितासमगोरवे सति । 
रामं बोदुमशक्यतात् स्वरूपमापेव्यथंः । हिनः आत्मगोरवोत्पादने हेतुमाह-- 
तं त्वदुदूरं गमयन्तं दृष्ट्रा इति । तं अघुरम् । तदृदूर वत्तः श्रीकृष्णात् दूरम् । 

गमयन्तम् आत्मानं नीयमानम् । दृष्ट्रा विलोक्य। किन्नु खल्वयं कथित् 

दैत्यः स्यादिति शङ्कमान इति भावः॥ 

अथ प्ररम्बवधमाह--- 

उच्चतया दैत्यतनोस्त्वन्युखमालोस्य दूरतो रामः। 
विगतभयो ददभुष्टया मूज्ञदुष्ठं सपदि पिष्टवानेनम् ॥९॥ 

उष्तयेति ॥ रामः देत्यतनोः ` उश्वतवा दूरतः त्वन्मुखम् आलोक्य 

विगतभयः सपदि भृशदष्टम् एनं ददमुष्टया पिष्टवान्। रामः बलभद्रः 

देत्यतनोः असुरशयैरस्य । उच्चतया उन्नततया। किञ्चिदिव चकिंतोऽपीति 

भावः । दूरतः दृरत्। उन्मुखं तवे श्रीकृष्णस्य मुखम् । आलोक्य 

दष्ट । विगतभयः विगतम् अपगतं भयं मीतिरयस्मात् सः । सपदि इटिति । 
(८ 53 
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भृशदुष्टम् अतिकषयेन दुष्टम्। पनं प्ररम्बासुरम्। दृदमुष्टया इब्यी स्थिर 

मुष्ट्या मु्िप्रहारेण । पिष्टवान् जघान् ॥ 

प्ररम्बासुरवयेन प्रहृष्टा देवाः पूष्पाणि वव्रषुरित्याह--- 

हत्वा दानवीरं प्रात चरुमारिरिद्धिथ प्रेम्णा! 

तावन्मिरसो्ुबयोः श्षिरमि छता पष्पवृष्टिरमरगणेः ॥ १ ॥ 

हत्वेति 1 ववं दानववीरं हतवा प्रां बलं प्रेम्णा आङिदिरङ्ियः 

तावत् मर्तो: युवयोः शिरसि अमरगणेः पुष्पवृष्टिः कृता! ववं श्रीकप्णः। 

दानववीरम् अयुरवीर प्ररम्बम् । हत्वा निहत्य । प्रातम् आगतम् । बं 

बरमद्रम्। प्रेम्णा लेहप्रकर्षण आरिरिष्गिथ आिद्धितवानसि । तावत 

आरिङ्गनसमये। मिरुतोः प्रङृतिख्ये सति सकलनिष्कलेकयवदेकम् 

स्थितयोः युवयोः श्रकृष्णबरभद्रयोः। शिरसि मूर्धनि । एकवचनं प्रत्येका 

भिपरायम् । मिरतोमेदो नास्ती्यभिप्रायेण वा अमरगणेः देवसद्धैः। 
© 

पुष्पवृष्टिः पूष्पवषम्। कृता अकारि ॥ 
अथ प्राथेयते-- 

आटम्बो भुवनानां प्रारम्बं निधनमेवपारचयन् । 
कारं विहयाय सद्यो रोरुम्बरुचे हरे हरेः केशान् ॥ ११ ॥ 

आरुम्ब इति ॥ दे रोरम्बरुचे हरे भुवनानाम् आलम्बः ण 
भारम्बं निधनम् आस्चयन् त्वं कारं विहाय सयः इ्शान् हरेः । रोरम्ब 

अ ९ 
$ 

रुचे अर्विणं । हरे विष्णो । भुवनानां लोकानाम् ! जआङम्बः आश्रयमू्तः । 

एवम् उक्तप्रकारेण । प्रारम्ब प्ररम्बासुरसम्बन्धि ! निधनं वधम् । 
आरचयन् कुबाणः | च श्रीकृष्णः । कारु कारुविरुम्बम् । विहाय द्यक्छा । 

स्यः क्षटिति । केशान् आमयान्। , हरेः नाशय ॥ 

इति प्रलम्बासुरवधवणंने 

सत्प्चारन्तमदराकम् सेकम् ॥ 



अटपन्बाश्चत्तमदश्चकम् । 

प्ररम्बवधावसरे गवो देशान्तरं जभ्ुरित्याद-- 

त्वयि विहरणलोरे बालजाठे; प्ररम्ब- 
प्रमथनसविरम्बे धेनवः स्वेरचाराः | 

तृणङतुकनिविष्टा दृरद्रं चरन्त्यः 

किमपि विपिनमषीकास्यमीषाम्बभूवुः ॥ १ ॥ 

त्वयीति ॥ धेनवः एेषीकख्यं किमपि विपिनम् ईषाम्बभूवुः | 
धेनवः गावः । इषीकतृणम् विष्ठत्वादैषीकाख्यम् । विपिनं बनम् । ईषां 
बभूवुः जग्मुः। अत हेतुमाह-दृरदूरं चरन्स्यः इति । दूरदूरम् अतिदूरम्। 
चरन्त्यः सश्चरन्तयः। दूरसञ्चरे हेतुः-- तृणकुतुकनिविष्टाः इति । नूतनतृणा 

ङ्कुरखलसा हव्येः) ननु कुतो न प्रतिषिद्धा इति वेत्तत्राह--त्वयि 

वालजेः विहरणकोठे प्रम्बप्रमथनसविलम्बे स्वैरचाराः इति। त्वयि 

श्रीङृष्णे । बालजालेः गोपकुमारसमूरैः। सहेति रोषः। विहरणरोले 

्रीडापरे । प्रकम्बप्रमथनसविरुम्बे प्ररम्बप्रमथनेन सविलम्बे च सति। अत 

एव ॒नियन्तुरभावात् स्वैरचाराः स्वैरं चरन्त्यः ॥ 

पषीकारण्यं गतानां षेनूनामवस्थामाह- 

अनधिगतनिदाधक्रो येडृन्दावनान्तात् 
वहिरिदिशुपयाताः कनन पेनवस्ताः | 

तव विरहषिषिण्णा उरष्मटग्रीष्पताप- 

प्रपरविघरदम्भस्थाङ्राः स्तम्भमापुः ॥ २॥ 

अनपिगतेति ॥ अनधिगतनिदाधक्रोयवृन्द्ावनान्तात् बहिः इदं 

काननम् उपयाताः ताः धेनवः तव॒ विरहविषण्णाः ऊउष्मरभ्रीप्मतापप्रसर् 

विसरदम्भसि आकुलाः स्तम्भम् आपुः । अनधिगतनिदाधक्रोयषृन्दावनान्तात् 
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अनपिगतम् अरुन्धं॑निदाधस्य घमेस्य कर दुस्सहः उष्मा यत॒ तस्मिः 

वन्दावनान्तात् वृन्दावनमध्यात् 1 बहिः बहिष्ठमिरयषैः । शदं काननम् एषीकां 

ख्यम्। उपयाताः प्राप्ताः । प्व: गावः। तव श्रीकृष्णस्य विर 

निषण्णा; विरदेण वियोगेन विषण्णाः खिन्नाः । ̂ उप्मलभ्रीप्मतापप्रसरविसर 

दम्मसि उष्मः उप्माषिकौ यो भ्रष्मतापः भ्रीष्मस्य घर्पकारुस्य तापः सन्तपः। 

आतप् इत्यर्भः। तस्य प्रसरः व्याप्तिः व्याः सूयोतप इस्यथैः । सएव 

विसरत् व्याम अम्भो जसम्। तत्त्वेन प्रतीयमाना मरीचिकेत्यथः | तत्र 

आकुराः पयेरन्त्यः । अयमथेः- पिपासाकुा गाव; मृगतृष्णिका 

मालोक्य सरिरभ्रमेण त्समीपमुपसैन्त, तदा तत्र जलमलभमानाः किरि 

दूरे तां शष्ट तत्र जटं वतत इति मत्वा तत्र गच्छन्ति, तदा तली 

पयेवम् , इतीतस्ततश्वरन्यय इति । स्वम्भ॑पिपासाकुरिवितया पयैटनखेदन 
(नर 

> ,-0 

च निशचष्टताम्। आपुः प्रापुः । यद्रा, उष्पलो यो भ्रीप्मः तत्तापपरसरीव 

दम्भसि नष्टजले इति बहिरदेशविरेषणम् । अथवा, उष्मरुगरीप्पतापभसंरेण विस 
रन्त्या व्या्या अम्मस्यया पिपासया आकराः परवद्राः ॥ 

तदानीन्तन भगवतः कत्यमाट्-- 

तदनु सद सहायेदूरमनििष्य शरीरे 
गलितसरणिगुञ्जारण्यसञ्जातसेदम् । 

पशु्रममिवीक्ष्य धिप्रमनेतुमार- ` 
स्यि गतवति दही दी सवेतोऽप्िजजु्म ॥ ३ ॥ 

तद्न्विति ॥ दे शौरे तदनु खयि सहायः सह दूरम् अन्वि८य 

गहितसरणिमुज्ञारण्यसज्ञातखेदं पुकुरम् अभिवीक्ष्य क्षिप्रम् अनितुम् आरात् 
गतवति ही ही स्वेतः अधिः जजम्भे। शौरे वसुदेवसूनो । तदयु तदानीम् । 

ल्लयि श्रीकृष्णे । सहायेः अनुचरगोपपुतैः । सह समम्] दृ दूरदेशे! 
ज ४ | 

सरणिमुज्ञारण्यसन्रातखेद् गलिता नष्टा सरणिः मार्गो ग्मिम्तस्मिन् मुञ्जार 
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सज्ञतृणमूयिषठे अरण्ये सञ्ञातः सेदो यस्य तत्। ^ पडकः गोकुलम् । 
अभिवीक्ष्य दृष्ट । क्षिप्रं क्षटिति। आरात् समीपम् । गतवति परा्तवति 
सति। दही ही कष्टम् । सवतः सवैर । अभिः,दवदहनः ।, जजम्े ववे ॥ 

दावाभिना पीडिताः सर्वे भगवन्तं ` शरणं जम्मुियाह-- 

सकहरिति दीपे धोरभाङ्कारभीमे | 
शिखिनि विहतमागां अर्धदग्धा इवाताः । 

अहह युबनबन्धो पाहि पाहीति सर्व 
शरणयुपगतार्त्वां तापहतारमेकम् ॥ ४॥ 

सकञेति ॥ सर्वे इति स्वां शरणम् उपगताः। सर्वे अखिला 

गोपाः। इति एवं कथयन्तः । तवां श्रीङ्ृष्णम्। रारणं रक्षितारम्। 

उपगताः प्राप्ताः । कथनप्रकारमाह--अहह हे भुवनवन्धो पाहि पाहि 
इति। अहह हन्त । भुवनबन्धो भुवनानां लोकानां बन्धो योगक्षेमेक 

निरत । पाहि नखछायस्व | सम्भमाद्विरुक्तेः। ननु कुतो नान्यं कच्चित् 

शरणं गता इव्याशङ्धायामाह -- तापहतारम् एकमिति । तापहतारं सन्ताप 

हरम्। एकम् अद्वितीयम् । तथा पूकेमनुमूतत्वादिति भावः। ननु 
किम ते भगवन्तं शरणं जममुरिप्याकाङ्क्षायामाह-- घो रभाङ्कारभीमे शिखिनि 
दीप्ते सकरहरिति विहतमागगः अर्धदग्धाः इव आर्ताः इति । पोरमभाङ्ार 

भीमे धोरेण माङ्कारेण भीमे भयानके। शिखिनि अप्नो। दीपे ज्वर्िति 

सति। अत एव सकरहरिति स्वासु दिक्षु । विहतमार्गाः विहतः प्रतिहतो 

मार्गो येषां ते। अधदग्धा इवेत्यनेन दग्धत्वाभावेऽपि तेषां तथां प्रतीति 

यत्यते । अर्ताः पीडावन्तः सन्तः ॥ 

भगवतो गोगोपाख्परित्राणनधकारमाह-- 

अलमलमतिभीत्या सवतो भीलय्वं 

शमिति तव वाचा मीरिताक्षेषु तेषु | 
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छ नु दवददमोऽसौः इत्र एञ्जाटवी सा 

सपदि, यवृततिरे ते हन्त॒ भाण्डीरदेशे ॥ ५ ॥ 

अमिति ॥। तेषु मीरितिक्ेषु असो दवदहनः क नु, सा य। 

टवी कुत्र, हन्त ते सपदि माण्डीरदेशे वृतिरे । तेषु गोपाटेषु। 

भीरिताकषषु निमीरितिनयनेषुः सपु! असो पूर्वोक्तः । दवदहनः वनानलः । 

कनु नः कुतापीयर्थः। सा पूरवोक्ता। सुज्ञाटवी सुज्ञारण्यम्। कुल 

न काप्यासीत्। हन्तेप्याश्चयै । ते गोगोपाखः। सपदि क्षटिति। 

भाण्डीरदेशे यत्र माण्डीरकार्परो वटः, तत्ेयथैः। वन्रृतिरे अवतेन्त । 

भगवता येोगेश्वण ते भाण्डीरदेशं नीता इति भावः। कुतस्ते निमी 

रने चक्रूरियाकाङ्क्षायामाह--- इति तव॒ वाचा इति। इति एवम्, 

तव श्रीकृष्णस्य | वाचा वचनेन । वचनप्र कारमाह-जतिभीव्या अलम 

अतिभीरया महाभयेन। अकं प्या 

द्विरुक्तिस्तेषां सम्भरमापनयनाय । 
जातावेकवचनम् । 

अरम् , स्वतः युयं दक्षं मीरयध्वम् इति । 

्म्। मा भीता मूतेत्यर्थः। सवेत: 

सर्वे । दृशं चक्षुः । मीख्यध्वं मीर्नं कुरुत ॥ 

मगवान् पुनरपि यथापूव वने चचारेत्याह-- 

जय जय तव प्राया केयमीरोति तेषां 
युतिभिरुदितहासो बद्धनानाविरासः। 

पुनरपि विपिनान्ते प्राचरः पाटरादि- 
्रसवरनिकरमावग्राह्मष मानुभावे ॥ £ ॥ 

जय जयेति ॥ त्म् उदितहासः बद्धनानाव्रिरासः पुनः अपि 
विपिनान्ते प्राचरः। सवं ्॒रीकृष्णः। उदितहासः जातस्मितः। बद्ध 

नानाविल्मसैः बद्धाः सम्बद्धाः नानाविधाः विरसाः विलासचेष्टितानि यस्मिन् 
सः। गोपान् प्रीणयितरुं बहुविधानि विरासचेष्टितानि कुवेन्निव्यथः। पुनः 
अनन्तरम् । अपिस्समुचमर । विपिनान्ते वनान्तरे। प्राचरः विचेस्िथि। 

वनान्तरम्य रम्यतामाह-- -पाटलादिप्रसवनिकरमालग्ाह्यपमनुभावे दति । पारा 
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दीनां पाटखरिरीषपरभृतीनां ग्रीष्मे पुष्पितानां प्रसवानां कुसुमानां निकरः 

समूह ̂  एव प्॑सवनिकरमातरे तेन आह्यः अनुमातुं शक्यो धर्म्य ्रीष्मस्य अनु 

भावः ऊष्मा यस्िन्। हासोदये हेतुमाह--इति तेषां नुतिभिः इति। 
इति एवम्। तेषां गोपानाम्। नुतिभिः स्तुतिभिः स्तुतिप्रकारमाह- 

हे ईशा तवै जय जय, इयं तव म्ायाका इति। ईश्च जग्रक्षक। त्वं 

श्रीकृष्णः । -जय सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व । आदरभक्तिबहुमानादिना द्विरुक्तिः । 
इयम् अधुना दृष्टा । तव श्रीकृष्णस्य । माया एेषीकस्थानां निमीङ्िता 

क्षाणामस्माकं श्चरिति माण्डीरकदेप्रापणषूपा। का फिस्वरूपा। अनिर्वचनी 
येत्यथं : || 

अथ भ्रीप्मकालिकं भगवतो वनविहारमाह--- 

त्वयि वरिभुखमिगोचेस्तापभारं वहन्तं 
त प्र॒ मजनवदन्तः पड्गुच्छोषयन्तम् | 

तव॒ युजवदुदश्चदभूरितेजःप्रवाहं 
तपसमयमनेषीरयाभुनेषु स्थलेषु ॥ ७ ॥ 

त्वयीति ॥ त्वं यामुनेषु स्थटेषु तपसमयम् अनैषीः । त्वं श्रीकृष्णः । 

यामुनेषु यमुनासम्बन्धिषु । स्थलेषु प्रदेरोषु। यमुनातटेष्विव्यथैः। विहर 
निति रोषः। तपसमयं धमेकालम् । अनैषीः नीतवानसि । यमुनातरङ्ग 

कणवाहिनो मारुतस्य तत्र सत्त्वादिति भावः। म्रीप्मकारुस्योपमात्रयमाह-- 

त्वयि विमुखमिव इति। त्वयि श्रीकृष्णे। विमुखं पराङ्मुखम् । अभक्त 
मित्यर्थः। अल साधारणधर्म दशेयति--उन्ैः तापभारं वहन्तमिति । उचैः 
उन्नतम् । तापभारं तापस्य ऊष्मणः भारम् । अन्यत्र तापस्य सन्तापस्य मनो 

दुःखस्य भारम्। वहन्तं दधानम्। तव भजनवत् । तब श्रीकृष्णस्य | 

भजनवत् भजनमिव। साधारणधर्म ॒दर्च॑यति--अन्तः पङ्कम् उच्छोषयन्तम् 
इति । अन्तः सरस्यायन्तर्गतम् । अन्यते आत्मनि । वतेमानमिति रोषः। 

पङ्कं कर्दमम् | अन्यत किल्विषम् । उच्छोषयन्तम् उच्चैः शोषयन्तम् | 
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अन्यल॒नाशयन्तम् ।: . तव॒भुजवत् तव श्रीङृष्णस्य । मुजवत् भुजमिव । 
अत॒ साधारणो -धमंः--उदश्चदूमूरितेजःप्रवाहमिति | उदश्चन् उद्रिक्तः 

भूरितेजःपरवाहः महतस्तेजसः प्रकाशस्य सूर्यातपस्य । अन्यत्र प्रतापस्य | 
पवाहो यर्दिमस्तम्। तिखष्वप्युपमासु साधारण्यं धर्मस्य शेषङ्ृतमित्यवसेयम् | 

अथ वाषिकं विहरणमाह-- 

तदनु जलदजारैस्तवदपुस्तुस्यमाभि- 
विंकसद मरविचुत्पीतवासोवरिलासेः 

पकरञुवनभाजां हर्षदां वषेवेलां 
कषितिधरदुहरेषु स्यैखासी व्यनेषीः ॥ ८ ॥ 

तदन्विति॥ लं तदनु क्षितिषरकृटरेषु स्मैरवासी वर्षवरा व्यती; । 
त्वं श्रीकृष्णः। तदनु ग्रीष्मावसाने । क्षितिधरकुहरेषु गोवधनकन्दरासु । 
्वेरवासी सुखेन निवसन् । ववे वर्षीसमयम् । व्यनेषीः नीतवानति | 
वषवेकाया रमणीयतामाह-- सकठमुवनभाजां हषदामिति । सकलभुवनभाजां 
सकछानां सर्वेषां भुवनभाजां रोकवासिनाम्। हर्षदां सन्तोषदायिनीम् | 
अत्त हेतुमाह-- जर्दजकेः इति । जल्दानां मेघानां जश्च समूहैः । 
हेतो तृतीया । मेधानां सकलृजनसन्तोषजननसामथ्यै दशेयति-- लद्वपसतस्य 
भाभिः इति । तव श्रीकृष्णस्य वपुप्रो रीलाविप्रहस्य तुल्यमाभि; समान 
कान्तिभिः। भगवह्ीलाविग्रहस्य सवेजनानन्दकरतया तत्तुल्यरूपाणां मेषाना 
मपि तथालसम्भवादिति भावः । साधारणधरमान्तरमप्याह ~ विकसदमलबि् 
तयीतवासोविरसैः इतिं। विकसन् प्रकाशमानः अमला निर्मला चुत 
तडिदेव पीतवासः पीताम्बरं तस्य॒ विरसः शोमा येषां तैः। १ 
जलद जेरूपरक्षितां सन्तापनिवृ्या सस्यसम्पत्याच हषंदामित्यपि वाक्य 
योजना कंतु शक्यत इत्यपि द्रष्टव्यम् ॥ 

गोवधनाचरस्तदानीं भगवन्तमभजतेव्याद-- 
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` - कंहस्तरनिविष्ट ॑त्वां गरं गिरीन्द्र 

क्षिखिङ्लनवकेकाकाङुमिः रतोत्रकार । 
स्फुटकुटचकदम्बस्तो म पुष्पाञ्जलि च 

प्रविदधदनुभेञ देव गोवर्धनोऽसो ॥ ९ ॥ 

कुहरतलेति ॥ दहे देव असौ गोवर्धनः गिरीन्द्रः कुहरतटनिविष्ं 
तवाम् अनुजे । देव प्रकाशमान । असौ अनुपदसुक्तः। गोवधनः तन्नामा 
गिरीन्द्र: पर्वतश्रेष्ठः। कुटरतकनिविष्टं॑कुदरतले गुहाभ्यन्तरे निविष्टम् 

उपविष्टम् । त्वां श्रीकृष्णम्। ` अनुभेजें अभजत । श्रीकृष्णस्य भजनीयता 

माह ---गख्छिमिति। सर्वाक्कृष्टमीश्वरमित्यथः | गोवर्भनस्य भजनपरकार 

माह-रिखिकृरनवकेकाकाकुमिः स्तोत्रकारी स्फुटकुटचकदम्बस्तोमपुष्पज्ञरि 

प्रविदधत् च इति। शिखिकरुरनवकेकाककरुमिः शिखिकुखानां मयूर निवहा 

नां नवाः वषारम्भोद्रताः केकाः राब्दविरोषा एव काकवः भक्त्यतिशय 

जनिता उक्तिविरोषास्ताभिः। स्तोत्रकारी स्तुतिं कुर्बाणः। स्वयं स्तोतु 

मशक्यतया मयूरकेकाः स्तुती; कत्वेत्यथः । स्फुटकुरचकदम्बस्तो पुष्पाञ्जलि 

स्फुटानां विकसितानां कुटचःनां गिरिमिकाकुसुमानां कदम्बानां नीपकुसु 

मानां च स्तोमैः समूहैः पुप्पाञ्जरि पुष्पैरभ्यर्चनम्। प्रविदधत् प्रकर्षण 

भक्तिपुरस्सरं विदधत् कुवाणः सन्। चकारः समुचये ॥ 

अथ भगवतः शारदं विहारमाह --- 

अथ शरदमुपेतां तां भवद्धक्तचेतो- 

विमलसरिरपूरं मानयन् काननेषु । 
तणममलवनाम्ते चारु सश्वारयन् गाः 

पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसोख्यम् ॥ १० ॥ 

अथेति ।॥ दे पवनपुरपते अभ काननेषु उपेतां शरदं मानयन् अमर 

वनान्ते गाः चारु तरणं सश्चारयन् तं मे देहसौख्यं देहि। पवनपुरपते 

श्रीगुरुवायुपुरनाथ । अथ वर्षानन्तरम् । काननेषु अरण्येषु । उपेतां 
? 54 
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सङ्ताम्। शरदं शरदतुम्। मानयन् तत्कारोचितेन भोगेन सम्मान 

यन्निलर्भ;  अमरुवनान्ते निरमख्वनाभ्यन्तरे । गाः धेनू; । चार रम्यम् | 

सञ्चारयन् सम्यक् चारयन् भक्षयन् । लं श्रीृष्णः। मे मभानन्बशरणस्य । 

देहसौख्यम् अरोगताम्। देहि प्रयच्छ | अन्यथा भगवद्भजनं कतुमशक्य 

त्वादिति भावः। शरदो रमणोयतामाह---तां भवद्धक्तचेतोविमरसरिरपूरा 

मिति। तां सरसीरुह समृद्धयादिना प्रसिद्धाम्। मवद्धक्तचेतोविमरसर्कि 

पूरां भवद्वक्तस्य श्रीकृष्णभक्तस्य ।] चेतः मन इव विमरुः निमंरः सिक 

पूरः जरपूरो यस्यां ताम्। एकत्र नेमस्य रागदरेषादिराहिप्यम् , अपरत 
अनाविरुतवं चेति द्रष्टव्यम् ॥ 

इति गोगोपानां दाजार्निमोक्षवर्णनम् ऋरतुवरणंनं च 

अष्रपन्चारात्तम दशकम् ॥ 

एकोनषष्टितमदरकम् । 

अथ भक्तानुग्रहायाङ्गीक्ृतरीलाविग्रहस्य मगवतः श्रीङ्कप्णस्य जगन्मो 
हन ॒रूपं पदयन्तीनां गोपवनितानां परवृत्तिमाह-- 

त्वद्रपुनेवकलायक्रोमलं ्ेमदोहनमरेषमोहनम् | 
रह्म तत्परचिन्पुदात्मकं वीक्ष्य सम्ुुहुरन्वहं सिय; ॥ १ ॥ 

सद पृरिति ॥ लियः अन्वहं ल्पः वीक्ष्य सम्ुुहुः । सिय गोप्यः । 
सन्वह प्रतिदिनम् । तव श्रकप्णस्य वपुस्ल रपुः । वीक्ष्य रषा । सम्मुमुहुः 
सम्मोहमापुः | लद्रूपामृतनिमभरहदया बमूवुरित्य्धैः। अल हेतु दशयति -- 
अरोषमोहनमिति सकरुजगन्मोहनमिव्यः । अत्र कारणमाह- मवकराय 

कोमरुं प्रेमदोहनमिति । नवकरायकोम नवकलरायवत् नूतनककाय 
श _ ० 9 € < कुलुमवत् कोमरु मृदुलम् | प्रेमदोहनं दशशनपाचेण प्रमप्रकर्षोत्यादकमि्यथः। 
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प्रेमपरकर्षोयादकत्वे हेतुमाह - त्वपर चिन्मुदातमकं ज्ह् इति । तत्त्वपरचि 
नमुदासमकं ततत्वासकं सद्रूपं चित् ज्ञानं मुदानन्दः परचिन्मुदावात्मा स्वरूपं 

यस्य तत् परचिन्मुदातमकम् तत्वं च तत् परचिन्भुदात्मकं चेति विरोषण 

योरपि कमंधारवः। चिन्मुदोः परत्वं प्रथमश्चोकभ्याख्याने दशितम् । त्रश्च 
ज्हस्वरूपं परचिदानन्द्ात्मकतया भगवद्वपुषो द्रष्णां प्रमप्रकर्षोत्पादकलत्वादिति 
भावः ॥ 

गोपिकाः पुनभेगवद्विरहं सोदुमक्षमा बभूवुरित्याह- 

मन्मथोन्मथितमानयाः कमाखदिरोकनरतारततस्ततः | 

गो पिकास्तव न सेहिरे हरे काननोपगतिमप्यहस्ंखे ॥ २॥ 

मन्मथोन्मथितेति॥ दहे हरे गोपिकाः अहसखे तव॒ काननोप 

गतिम् अपि न सेदहिरे। दहरे क्ष्णो। गोपिकाः गोपक्रुमारिकाः। 

अहमुखे दिवसारम्भे। अपिरत्ापि सम्बध्यते। न केवरमन्यदेतिं तदथः | 

तव॒ श्रीकृष्णस्य । काननोपगति काननस्य वनस्य उप समीपे गति धेनूनां 

प्रचारणाय गमनम्। किं पुनदरदेश्चगमनमित्यपिशब्दार्थः। न सेहिरे 

न सोदुं शक्ता बभूवुः। अत हेतुः--वद्भिलोकनरताः इति। तव श्रीकृष्णस्य 

विलोकनं दरघनं तत्र रताः तत्पराः। मगवद्विखोकनमभङ्गमयादिति भावः| 

गोपीनां भगवदशेनासक्तो देतुमाह- ततस्ततः क्रमात् मन्मथोन्मधितमानसाः 
इति। ततस्ततः पुनः पुनः। कषात् क्रमेण। पुनः पुनः क्रमेण पूर्वा 

वस्थाया अधिकतयेत्यथः। मन्मथोन्मथितमानसाः मन्मथेन कामेन उन्मथि 

तम् अतीव पीडितं मानस मनो यासां ताः। रागिणां प्रियजनविरोक्रन 

भङ्कस्य दुम्सहत्वादिति भावः॥ 

मगवति काननं गतवति विरह विधुराणां गोपीनां वचेष्टितिमाह-- 

निर्गते भवति दत्तदृष्टयस्त्वद्रतेन मनसा म्रगेक्षणाः । 

वेणुनादयुपकण्यं दृरतस्त्वद्विलासकथयाऽभिरेभिरे ॥३॥ 
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निरत इति ॥ मृगेक्षणा खद्गतेन मनसा निरते भवंति दत्तदृष्टयः 

दूरतः वेणुनादम् उपकण्य खद्विखसकथया अभिरेमिरे 1 

गोप्यः! खद्रतेन ्रकरप्णनिवि्टन । मनसा चेतसा । उपलक्षिता इति 

मेषः । निरते प्रयाते । भवति ्रीक्ृणे । दत्तदृष्टयः चक्षुविषयातिक्रमण 

रमन्तं दत्ता अर्पिता दृष्टिः या भिस्ताः | ततः चक्षुविषयमतिक्रान्ते भगवति । 

दूरतः दूरात् । वेणुनादं भगवतो मुरलीरवम्। उपकण्यै जकप्ये । पुनः 

ततोपि दृरदेशगमनेन वेणुनादेऽप्यश्रूयमाणे । लद्विरासकथया तव श्रीकृष्णस्य 

पिरासकथया परस्परं विरासचेष्टितारापेन । 

अभिरेमिरे कथञ्चित् कारं निन्युरियथः ॥ 

मृगक्षणाः मरगश््यो 

चराब्दोऽत्ाध्याहतैव्यः । 

व॒नान्तमुपगतस्य मगवतः प्रवृत्तिमाद-- 

काननान्तपमितवान् भवानपि सिग्धपादपतके मनोरमे । 
व्यत्ययाकरितपाद पास्थितः प्रस्यपूरयत् वेणुन।लिकाम् ॥ ४ ॥ 

काननान्तमिति | मवान् अपि काननान्तम् इतवान् मनोरमे 

किग्धपादपतटे व्यत्ययाकरितिपादम् आस्थितः वेणुनार्िकां प्रस्यपूरयत | भवान 

श्रह्ष्णः 1 अप्नि्र्थ । क।[ननान्तं वनमध्यम् । 

मनोरमे रमणीये । 

इतवान् प्रवान् । 

िग्धपादपतले लिग्धस्य पादपस्य वृ्चस्य तटे अधस्तात् । 

वयत्ययाकङितिपादं व्यत्ययेन व्यरयासेन आकरितो निबद्धौ पादो . चरणकमले 

यिन् कमणि तद्यथा मवति वथा | आस्थितः तिष्ठन् । वेणुनारिका 

मुरटीम् । प्रत्यपूरयत पुनः पुनरपूरयत् । वेणुना सञ्खगावित्य्थं; } यदुक्तं 

कृष्णकर्णामृते --“वब्यरतपादमवत सितवर्दिवदे साचीकतानननिवेशितवंशनारम् । 

तेज; परं परमकारुणिकं पुरस्तात् प्राणप्रयाणसमये मम॒ सन्निधत्ताम् 1 इति ॥ 

वेणुगानस्य रमणीयतातिशयमाद-- 

मारवाणधुतखेचरीडकं निविकारपशुपकषिमण्डरम् । 
द्रावणं च दषदापपि प्रभो तावकं व्यजनि वेणुकूजितम् ॥ ५॥ 
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माराणिति ॥ दे प्रभो तावकं वेणुकूजितं॑मारबाणघुतखेचरीकुलं 

निविकारपडुपक्षिमण्डरं दषदामपि द्रावणं च प्यजनि। प्रभो राक्तिसम्पन्न। 

तावकं त्वत्सम्बन्धि । वेणुकरूजितं सुरटीगानम्। मारबाणधुतखेचरीकुङं मारबाणेः 

कामासैधुतं जनितकम्पस्वेदादिकं खेचरीणां देवाङ्कनानां कुरुं समूहो येन तत्। 
निविकारपशपक्षिमण्डटं निगेता विकाराश्वष्ठा यस्मात्तन्निविकारं पदानां मृगाणां 

पक्षिणां विहगानां च मण्डं समूहो येन तत्। दषदामुपरनाम्। किं पुन 

रन्येषामिव्यपिरब्दाथः। द्रावणं द्रवणसाधनमिति (पाषाणादपि पीयूषं 

स्यन्दते यस्य रीरुया' इत्यादाविव रमणीयतातिशयोक्तिः। चकारः समुचये । 

व्यजनि जातम् ॥ 

काननं गते भगवति गोपीनां भगवद्विषयचिन्तनपकारमाहतिभिः-- 

वेणुरन्धतरराङ्गुटीदरं ताटसश्चकलितपादपष्टवम् । 
तत् स्थितं तवर परोक्षमप्यहो सषिचिन्त्य युभुहवरेजाङ्गनाः ॥ ६ ॥ 

वेणुरन्धेति ॥ व्रजाङ्गना: वेणुरन्धतररस्गुरीदलं तारुसश्चङितिपाद् 

पटवं तत् ठव स्थितं परोक्षम् अपि संविचिन्त्य मुमुहुः अहो । वजाङ्गनाः 

गोपसखियः। वेणुरन्भतरखाङ्गुीदरं वेणुरन्धेषु सुररीषुपिरेषु तररानि 

चश्चकानि अङ्गुलीदलानि यसमिस्तत्। स्वरसन्दोहप्रकाशनाथं वेणुरन्धाणि 

पिधातुमुद्धारयितुञ्वेति भावः। अ्राङ्गुरीनां दरुत्वोक््या पाण्योररविन्द् 

साम्यं प्रतीयते । तारसञ्चरिक्रदपष्ठवे तारसश्चकितं तार्सम्पादनाय तालानु 

रोघेन वा सश्चरितिः पादपहवः पादकिसर्यं यसििस्तत्। तत् जगन्मोह 

नम्। तव श्रीकृष्णस्य । स्थितम् अव्थानम्। परोक्षम् अपसयक्षम् । 

अपिर्विरोधे संविचिन्त्य सभ्यीचिन््य ध्यात्वा) मुमुहुः मोहमापन् | 

अहो द्त्याश्चयं ॥ 

निषि्ङ्भवदङ्कद शिनीः सेचरीः खगगान् परूनपि ¦ 
त्वत्पदग्रणयि काननं च ता धन्यधन्यपिति नन्वमानयन् ॥ ७ ॥ 



५३० नारायणीयम् ` [ स्कन्धः १० 

निश्रिशङ्केति॥ ताः खेचरीः खगमान् पशन अपि काननं च 

धन्यधन्य ननु इति अमानयन् 1 ताः त्रजस्थाः गोप्यः! खेचरी; देवा 

दनाः । खगमूगान् खगान् पक्षिणः मृगांश्च । पडूल् अविरोषक्ञान। 

अपिविरोमे। काननम् अरण्यम् । अचेतनमपीति भावः । धन्यधन्यं 

सुरा ङ्नादये्षयाप्यतिक्शयेन भाग्यवत् । नन्विस्यवधारणे। इति हेतोः) अना 

नयन् बहमन्यन्त । अत हेतुः-- निविंशङ्कमवदङ्गदिनीः सत्पदप्रणयि इति । 

निर्विदाङ्मवदङ्दरिनीः तिरस्छृतशरीरतया सन्निहितया च निरदशङ निय 

मवद द्प्रखङ्गदकनशीखः इति खेचरीविदोषणम् । गोपीनां सन्निधानेऽपि 

लजया तथा दर्चनस्य दुमलवादिति भावः! निर्विाङ्कमवद्गद्ोनानिति 

लिङ्कविपरिणमिन लगमृगानिसयत्ञापि योजनीयम् । खसदप्रणयि मगवसादार 

विन्दसंसमि इति काननविरोषणम् । गोपीनाममिरुषितस्य कुचयोभेगवपा 

दारविन्दसं सगेस्यारब्धतयेति भावः । देवाङ्कनादीनामपि ` भगेवस्ादाम्बुज 
५ 

किप 

स्पदोम्यारुन्धतया काननस्य तल्ाभेन तदयेश्चया माग्यवच्वातिशय इति ध्येयम् ॥ 

आपिवेयमधरामृतं कदा वेणुुक्तरसशेषमे कद । 
दूरतो बत कृते दराशषयेप्याङ्कला मुहरिमाः समायुहन् ॥ ८ ॥। 
आपिवबियमिति ॥ इमाः मुहुः इति आकुखः सममुहन् । इमाः गोप्यः। 

मुहः पुनः पुनः! इति अनेन प्रकारेण । आकरः पर्षाकुखाः। सपामुहन 

सम्मुमुहुः। इतिकशब्द्राथमाह-- अहै कदा एकदा वेगुभुक्तरसरोषम् अधरा 

मृतम् आपिबेयमिति | दा कस्मिन्. कटि, एकदा एकवारमपि । 

वेणुभुक्तरसरोषं वेणुमुक्तावशिष्टरससंयुक्तमपि । समग्रो रसः प्राप्तुमशषक्य इति 
भावः| अधरामृतम् अमृतातिशायि भगवतौऽधररसमित्य्ैः। सपितर 

पास्यामि । एवं स्वामिरषितमनुसन्धाय पुनविमृयासनस्तत्र माग्यहीनतमा 
शङ्क्य सर््विद् विमृशति दरतः बत, दुराश्चया कृतम् इति। दुर्तः 

दूर् तावदतत्। माग्याभावादिति भावः। 

बतेलि खेदे । दुराशया अल दुराग्रहेण। आश्चाया दुष्टसलमरुभ्यवस्तुविष्रय 

स्वादिति द्रष्टव्यम् कृतम. अरम् ॥ | 

नास्माकमेतत् सम्भवतीस्यभ; । 



दशकम्-५९] वेणुगानवणनम् । ४९९१ . 

गोपल्लीणामुन्मादवस्थामाह-- 

प्रत्यहं च पुनरित्थमङ्गनाधित्तयोनिजनितादनुग्रहात्। 
बद्धराग्रिवद्चास्त्वयि प्रमो निस्यमापुरिह त्यमृढताम् ॥९॥ 

प्रतयहमिति॥ दहे प्रमो अङ्गनाः नित्यम् इह कत्यमूढतामापुः। 
प्रमो शक्तिसम्न्न। अङ्गनाः गोप्यः। नित्यं प्रतिदिनम्। इह हव्य 

मूढताम् इदं मैवं करतम्यमित्यवधारण विधुरताम्। आपुः प्रापुः। अतत हेतुमाह-- 
पुनः प्रत्यहं च इत्थं त्वयि बद्धरागविवश्चाः इति । पुनः अनन्तरम् | प्र्यहं प्रतिदिनं 

च । इत्थम् उक्तप्रकारेण । वयि श्रीहृष्णे । बद्धरागविवश्चाः बद्धेन सम्बद्धेन 

रागेण अनुरागेण रिवद्च(; अवश्षमतयः स्यः । रागबन्धे कारणं दशेयति-चित्तयो 

निजनितात् अनुग्रहा दिति। चित्तयोनिजनितात् मनोभवकृतात् । अनुभ्रहात् अनु 

ग्रहािकतया परिणतात् पीडनाद्धेतोः। षपीडन्यानुग्रहालकतं भगवति शरद्धा 

राख्यप्रमलक्षणमक्तयुखतिषरद्धिहेतुत्वादिति द्रष्टव्यम् ॥ 

एवं गोपीनां भगवति प्रमप्रकषैमुपपायनन्तरं कविस्तमनुमोदमान आह-- 

रागस्तावज्ञायते हि स्वभावान्मोक्षोपायो यल्लतः स्यान्न वा स्थात् । 
तासां त्वेकं तद्वयं रग्धमापीत् भाग्यं भाग्यं पाहि मां मारुतेश्च ॥ १० ॥ 

रागस्तावदिति ॥ रागः तावत् स्वभावात् जायते हि। रागः 
अनुरागः। तावदिति वर्थ । स्वभावात् स्वभावेन | जायते उत्ते । स्रीणां 

पंसाश्चव्य्थः । हीति प्रसिद्धो। मोक्षोपायः यलतः स्यात् नवा स्यात्| 

मोक्षोपायः भगवति हरो प्रेम। यलतः प्रयलेन। वाशब्दो विकस्पे) 

स्यादेवेति निगमो नास्तीव्यथः। तासां तु तद्वयम् एकं रुन्धमासीत्, 

भाग्यं भाग्यम्। तासां गोपीनाम्। तुविशेषे। तमराह--तद्वयमियादि | 

तद्वयं तयोः कामसुखदस्य कान्तपरम्णो मोक्षपुखदस्येश्वरप्म्णश्च द्वयं युग्मम् । 

एकम् अभिन्नं सत्। रन्धं प्राप्तम्। आसीत् अभवत्। कान्तस्येश्वरस्य 

चेक्यादिति भावः। भाग्यं सुङ्ृतपसिपाकः। द्विरुक्तेरदूभुतात् सन्तोषाति 



छ२२ 
। नारायणीयम् 

[ स्कन्यःः-१० 

रकाद्रा। अथ प्रारभयते--दे मास्तेश सवं मा पाहि इति 1 मारुतश्च 

्रीगरवायुपुरनाथ। मामनन्यशरणमः। पाटि तायस्व ॥ 

इति वेणुगानवणंनम् 

पकोरषण्ितमदशकम् ॥ 

षशटितिमदश्कम् । 

अथ गोपीनां मगवत्सङमलामे प्रयल्लमाह् -- 

मदनातुस्वेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिदरयदास्यकाम्यया 
यघ्ुनातटसीश्नि सैकतीं तरलाकष्यो गिरिजां समाचिचन् ॥ १॥ 

मदनातुरचेतसं इति । तरलाक्षयः यसुनातटसीन्नि सैकतीं गिरिजा 

समाचिचन्। तरकाक्ष्यः गोपमुन्दयेः। यमुनातटसीन्नि यमुनायाः कारिन्याः 
तटसीन्नि तीरदेशे। सेकतीं सिकतामयीम्। गिरिजां तस्मतिमाम् । सम 
चिचन् सम्यक् भक्तिपुरस्सरं पूजयामासुः) अर्चनप्वृरयुदेद्यमाह ---अन्वरं 

भवदङ्चिद्रयदास्यकाम्यया इति। अन्वहं प्रस्यहम्। भवतः श्रीह्कष्णस्य 

अङ्घ्रिद्वयस्य पादकमखदरनद्रस्य यदास्य दासभावः तत्काम्यया तदभिटषेण । 

भगवता परिग्रहीततया तत्पादारविन्दशुश्चषौ कर्लुमभिरुषन्स्य इव्यथः | 

राभिखषे हतुः -- मदनातुरचेतसः इति। 

गोपीनां गिरिजाचनप्रकारमाह-- 

एता 

मन्मथोन्मथितमानसाः इद्यथेः ॥ 

तव् नामकुयारताः सम् सुदशनः प्रातस्पागता नदीम् । 

(र्तेरपूजयन् दयितो नन्दसुतो भवेदिति ॥ २॥ 

तवेति \ उट्शः सम प्राततः तव नामकथारताः नदीम् उपागताः उपर 

रैः इति अपूज्ञयन्। पुद्शः सुन्दयः। समं॑सम्भूय। प्रातः उषसि । 



बेशेकम्-द० गीयीर्वदवह्स्वर्णन॑म् । ४३३ 

तव श्रीकृष्णस्य । नामकथारताः नामसु कथासु च रतास्तस्राः | नामानि 

पठटन्त्यः कथाः कथयन्यश्चेत्यथः। नदीं यमुनाम्। उपागताः प्राप्ताः | 

उपहारशतैः उपहाराणां निवेयपुष्यमास्यधूपदीप।दीनां शतैः । इति एवम् । 
म्रर्थयन्त्य इति रोषः। अपूजयन् पूजयामासुः गिरिजि।मिति पूर्य्मादत्रानु 
वर्तते| प्राथनाप्रकारमाह- नन्ददुतः दयितः भवेदिति । नन्दसुतः श्री 

कृष्णः। दयितः परतिः। "काव्यायिनि महामाये महायो गिन्यधीश्वरि। नन्द 

गोपत देवि पततिमे कुरु ते नमः॥ इति मन्तरं जपन्त्य इत्यर्थः| 

गोपीनां तरतचर्यामधिगतवतो भगवतः प्रवृत्तिमाह-- 

इति सासयुपाहितव्रताप्तरलक्षीरभिवीश्ष्य ता भवान्। 

करुणाम्रदुखो नदीतटं समयासीत्तदनुग्रहेच्छया ॥३॥ 

इतोति ॥ मवान् तदनुग्रहेच्छया नदीतटं समयासीत् । भवान् श्री 

डष्णः। तदनुग्रहेच्छया तासां गोषीनामनुग्रहेच्छया अनुग्रहामिरपषेण हेतुना । 
नदीतटं यमुनाकूटम्। समयासीत् समागतः । अनुग्रहेच्छायां हेतुः- करुणा 

मृदुः इति । करुणया गोपीषु पया | मृदुलः अर्द्रवेताः सन् । करुणा 

तायां हेतुमाह-ताः तरलक्षीः इति मासम् उपाहितत्रताः अभिवीक्ष्य 

इति। ताः तररक्षीत्रजसुन्दरीः। इति उक्तप्रकारेण । मासमि्यत्यन्त 

संयोगे द्वितीया। उपाहितव्रताः उपाहितं धृतं त्तं कात्यायिन्यचनरूपं थामिः 

ताः। अभिवीक्ष्य अभितो दष्ट ॥ 

भगवन्तं दष्टवतीनां गोपीनां प्रवृत्तिमाह --- 

नियमाषसितौ निजाम्बरे तटसीमन्यवुन्य तास्तदा | 
यग्रुनाजलसेरनाङलाः पुरतस्त्वामवलोक्य लज्ञिताः ॥ ४॥ 

नियमाध्रसितापिति ॥ तदा ताः पुरतः तवां अवलोक्य रुज्िताः। 

तदा तस्मिन्नवसरे । ताः गोप्यः। पुरतः पुरस्तात्। तवां श्रीङष्णम्। 
अवरोक्य दष्ट । रचिताः व्रीडिताः । दथितसन्निधौ विवख्रतयेति मावः। 
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घ्.  (स्कन्यः-९९, ५२५ नारा्रणीष्ठम् | 
} 

ल्ञहितभाह---निथमावसित निजाम्बरं तय्सीमनि अवमुच्य यमुनजख्खरं 

नाकुखः इति । नियमायसितो व्रतावसाने 1 निजाम्बर् स्व स्व वखम् | तटसीमनि 

पुरिनपरदेशे तो । अवमुच्य निधाय । नगा मूव्वेखथेः । यमुनजलखदनाक्रः यमुना 

जले  कारिन्दीजटे यत् खेकनं क्रीडा उदकवाद्यादिका तत्र आकुराश्चस्तिाः॥ 

भगवांस्तदा तासामम्बराण्यपाहरदिरयाह- - 

त्रपया नमिताननाघ्रथो वनिताखम्बरजारमन्तिके । 

निहितं परिगृह्य भृर्टो विटपं वं तरपाऽधिरूढवान् ॥ ५ ॥ 

त्रपयेति।। अथो तम् सन्तिके निहितम् अम्बरजारं परिगृ्य 

भूरुहः वियम् अपिरूढवान्। अभो अनन्तम् । लवं श्रीकृष्णः। अन्तिके 

गृहीत्वा । तरसा च्चटिति। मृरुहः तीरस्थ्य कस्यचित्तरोः । विय 

राखाम्। अधिषरूढवान् आरुद्य स्थितः! ननु गोपीभिः कुतो न भगवां 

नम्बरापहरणाद्रारिति ईस्याशङ्कायामाह- वनितासु तपया नमिताननासु इति। 

वनितासु गोपीषु। तपया व्रीडया नमिताननाखु नम्रमुखीषु सतीषु ।। 

भगवययम्बराण्यपहतवति गोपीनां ताक्कारिकीमवम्थामाह् -- 

इह ताव्रदुपेत्य नीयतां वसनं वः सुदृशो यथायथम् । 
इति नभमदुरिमते त्वयि ब्रुवति व्याघुुरे वधूजनः || £ ॥ 

इहेति ॥ वधूज्नैः व्यामुमुहे। ` वधूजनै; गोपीभिः | व्यामुमुदहे, 
विवखतारज्ञया न किमपि कलु वक्तु वाऽपि ता ससमर्था वम् वुरिखयथंः | 

ननु कथमेताभिनंम्रमुखीमिरम्बरापहरणपवगतमि्याशङ्कायामाह.- तयि नर्ममृदु 

म्मिते इति श्रवति इति। लय श्रीकृष्णे । नरममृदुसिमते नर्मेणा मदु समत॑ 
यस्थ तस्मिन्। इति अनेन प्रकारेण। ब्रुवति कथयति सति ] कथन 
प्रकारमाह---हे युश इह तावत् उपेत्य यथायथं वः वसनं नीयताभिति। 

मृटशः शौभननयनाः। तद त्रीसारोखनामरुसवरितानामुनिमषत्पञ्चवाणानामत 
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एवातीव शोभनानां च. तासां नयनानामवलोकनादेवं सम्बोधनमिति द्र्टभ्यम् | 
यदुक्तं श्रीक्रष्णकणांमृते--दिवः पायात् पयसि. विमले यामुने ` मजतीनां 
याचन्तीनामनुनयपदैवेश्ितान्यंहुकानि । .रज्ारोरेररसतवरितिरुन्मषरसन्चवणि 
गोपखीणां नयनकरुमैरचितः केशवो नः॥ ` इति। युप्मामिरिति रोषः। 
इह अल । तःवदित्यवधारणे। उपेत्य आगस्य | यथायथं स्वस्वानति 
करमेण । वः युप्माकम्। वसनं वकम् । नीयताम् नेतव्यमितयैः ॥ 

गोपीमिः प्राधितोऽपि भगवानम्बराणि नायच्छदित्याह-- 

अयि जीव चिरं किशोर नस्तव दासीखक्षीकरोषि किम् 
प्रदिशाम्बरमम्बुजेक्षणेत्युदितस्त्वं स्मितमेव दत्तवाम् ॥७॥ 

अयीति ॥ इति उदितः ववं स्मितमेव दक्तवान् । अत्र गोपीभिरिस्य 
ध्याहतव्यम् । इति अनेन प्रकरेण । उद्रितः उक्तः। खं श्रीङकृष्णः। 

स्मितमेव: न वसनमिव्यथेः । दत्तवान् प्रायच्छः। उक्तिप्रकारमाह---अयि 

किशोर त्वं चिरं जीव, छि तव दासीः नः अवकश्षीकरोषि, हे अम्बजक्षण 

म्बरं प्रदिश इति । अयीति सम्बोधने । किशोर वाल्क | चिरं चिराय। 
किं किमर्थम्| तव श्रीकृष्णस्य दासीः किङ्करीः नः अस्मान्। 
अवश्ीकरोपि वश्ापहरणेन कदथयसि । अम्बुजेक्षण पङ्कजाक्ष । अम्बरं॑वस््म् । 

प्रहिर प्रयच्छ] अत्र किशोर अप्राप्तपिवाह तव दासीः प्रमहाः किं कुतः 

अवशीकरोषि अवशा अनधीनाः करोषि, किन्तु परिगरृहाणेव्यथेः। अम्बरं 

प्रदविश्च॒वल्प्रदानादिना पति्मव इल्युक्तो भगवांस्तदनुमोदनरूपमेव सितं 

दत्तवानिति च गम्यते ॥ 

अथ भगवांस्ताभ्योऽम्बराणि प्रायच्छदित्याह-- 

अधिरुह्य तदं कृताञ्जली; परिशुद्धाः स्वगतीनिरीक्ष्य ताः । 
वसनान्यखिलान्यनुग्रईं पुनरेवं गिरमप्यदा अदा ॥८॥ 

अधिरुहयेति ॥ त्वम् अखिलानि वसनानि पुनः अनुग्रहम् एवं 

गिरमपि मुदा अदाः। वं श्रीकृप्णः। अलिनि स्वाणि | वसनानि 
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वक्लाणि । पुनः अनन्तरम्। अनुग्रहम् अनुप्रहह्माच् | इह रतियुखप्रद 

त्वादन्ते मुक्तिपरदखाचचेति भावः । एवं वदक्ष्यमाणप्रकाराम्। गिर वाणीम् । 

अपिस्समुच्ये । मुदा तद्धक्तिविरोकनजनितया प्रीस्या । अदाः दत्तवानसि । 

गोपीभ्य इति शेषः! अत्न हेतुमाह-- ताः तटम् अधिरुद्य कृताञ्लरीः परि 

शुद्धाः स्वगतीः निरीक्ष्य इति । ताः गोपी; । तटं तीरम् 1 अधिरुदय 

आरह्य। छृताञ्जलीः कतः अञ्ञलिर्यामिस्ताः । अत एव परिशुद्धाः वि 

वच्ा्बनरूपत्रतभङ दो षानिवृत्ताः ] स्वगतीः आसमररणाः। निरीक्ष्य रष ॥ 

भगवदक्तिप्रकारमाह- 

विदितं नलु बो पनीपितं वदितारस्त्वह योभ्युत्तरम् । 

यञुनापुलिने सचन्द्रिकाः क्षणदा इत्यवरास्त्वमूचिवान. ॥\ ९ ॥ 

विदितमिति) खम् इवि अबलः ऊचिवान्। त्वं॑ श्रीकृष्णः । 

इति अनेन प्रकारेण । अबलः गोपीः । उचिवान् उक्तवानसि! ईति 

दब्दा्थमाह-- ननु वः मनीषितं विदितम् , इह तु यसुनापुशिनि सचन्दरिकाः 

क्षणदाः योग्यम् उत्तरं॑वदिताराः इति । नन्वि्यामन्बणे । गोप्य इति 
दोषः। वः युष्माकम् । मनीषितम् अभिरुपरितम् । विवक्षितमपि रनल्ञया 

वक्तुमशक्यम् । विदितम् अवगतम् ¦ मयेति शेषः| अत्र क्रिथेवोत्र 

भविष्यतीयाह--इदेरयादि । इह अत्र विषये। तुविरेषे । यमुना 

पुरिने कारिन्दीतीरे। सचन्दिकाः चद्दिकया अयोस्स्नया सहिताः । 
क्षणदाः क्षपाः । योग्यमनुरूपम्। उत्तरं प्रतिवचनम् । वदितारः वक््यन्ति \ 
नाहमुरं वदामि, किन्तु त्रियेवात्रोत्तरं मविष्यतीर्य्भः ॥ 

अथ गोप्यो सब्यमनोरशथाः स्वगृहान् जमुरिव्याद-- 

उपकण्ये मवन्युखच्युतं मधुनिष्यन्दि वचो भृशीदशः | 
प्रणयादयि वीक्ष्य वीक्ष्य ते बदनाब्जं शनकै गताः ॥ १० ॥ 

उपकण्यति अयि मृगीरश्ञः भवन्मुखच्युतं मधघुनिष्य नदि वचः उप 

ण्यै प्रणयात् ते वदनाब्ज वीक्ष्य वीक्ष्य शनकैः गृहं गताः अयीति 
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सम्बोधने भगवन्निति शेषः। मृगीदशषः 'गोध्यंः |` ̀ भवनमुखच्युतं भवतः 
श्रीकृष्णस्य मुखात् वदनारविन्दत् च्युतं गक्तिभू¶ भेधुनिष्यन्दि मधुद्रवसुप् । 

वचः भाषितम् | उपकण्यं श्रुला। प्रणयात् परमप्रकर्षात् । ते तव । वदनाग्जं 
मुखपङ्कजम् । वीक्ष्य दृष्ट । द्विरक्तिः पोनःपुन्ये। पुनः पुनर्वीक्षयेत्यथैः । 

शनकैः मन्दम्] गृहं गेहं । गताः प्ताः । भगवदर्शनमङ्गस्य सोदुमक्षम 
त्वेऽप्यनन्यगतिकतया कथच्चिच्छनेरयृहं जममुरिरेयथः ॥ । 

इति नन्धलुगृह्य वहवीर्विपिनान्तेषु पुरैव स्वरन्! 
करुणाशिशिरो हरे हर तवरया मे सकरामयावरिम् ॥ ११॥ 

इतीति ॥ ननु हरे इति वह्वीः अनुगृह्य पुरा इव ॒विपीनान्तेषु 
सञ्चरन् करुण।शिरिरः त्वं॒॑त्वरया मे सकरामयाविं हर। नन्विस्या 

मन्तणे। दहरे विष्णो । इति उक्तप्रकारेण । ववी; गोपीः। पुरेव 

ूर्ववत्। विपिनान्तेषु। वनमध्येषु । सन्चरन् सम्यक् चरन् । करुणा 

िरिरः दयद्रैचेताः । त्वे श्रीृष्णः| तरया कालविरम्बमन्तरेण । 
ममानन्यश्चरणस्य । सकरामयावरि सकरानां ` सर्वेषां बाह्मानामाभ्यन्तराणां च 

आमयानां रोगाणमावरिं सश्चयम्। हर अपाकुरु ॥ 

इति गोपीवसख(पहारवणनं 

षष्टितमद शाकं सेकम् ॥ 

` एकपषष्टितमदशकम् । 

अथ भगवतो द्विजाङ्गनानुप्रदोपक्रमे चणेयति-- 

ततश्च इन्दव्रिनतोऽतिदृरतो 
वने गतस्त्वं खलु गोपगोकरः । 



द् । स्कन्यः- 

३८ , ;  न(रायणीयम् ॥ | 

- - हृदन्तरे भक्तत्र जाङ्गना- ू 

 कदम्बकानुग्रहणाग्रह `वरहन् | १ ॥ 

ततयेति ॥ ततः"च लव गोपगोकुरैः बृन्दावनतः अतिदृरतः वरन 

- गतः । ततः अनन्तरम् ! "वशब्दो वावयारङ्करे। चं श्रीद्प्णः) गोप 

गोदः मोषा ` गावश्च ' तेषां वुरस्मृरैः। ््रान्ते श्रूयमार्ण पदं प्रत्येक 

ममिसम्बध्यत इति न्यायात् गोपसङ्घैः गोकुरेशचेव्य्ैः] सहेति -रोषः। 

ृल्दावनतः बृन्दावनात्। अतिद्रतः अतिद्रे । वर्त॑मानमिति ` शेषः। 

वनम् अरण्यम् | गतः प्रा्ः। ननु किमथमेतत् , कृतवानियाकाङ्क्षय 

माह--हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्नाकदम्बकानुग्रहणाम्रहं वह न्निति | हृदन्तरे 

मनसि | भक्ततरद्विजाङ्नाकदम्बकानुग्रहणाम्रहं भक्ततराणामतीव भगवति हरो 

भक्तानां द्विजाङ्गनानां विप्पलीनां कदम्बकस्य समूहस्य अनुग्रहणमनुप्रहः तत्र 

आगरहममिरषम्। बहन् दधानः। तदाम्रहादिव्यथंः ॥ 

अथ भगवान् गोपान् द्विजान्तिकं प्रेषयामासेरयाह --- 

ततो निरीक्ष्याश्षरणे वनान्तरे 
किशोररोकं श्चुधिते तषाङ्करम् । 

अदृरतो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति 

ग्ययर्जयो दीदिवियाचनाय तान् 
तत इति ॥ वत्वं ततः तान् दीदिवियाचनाय अदूरतः यन्नेपरान 

द्विजान् प्रति व्यसमेयः। सवं श्रीकृष्णः । ततः अनन्तरम्। तान् गोष 

बाटबार्कान् । दीदि वियाचनाय ओदनप्राथेनाय । अदूरतः समीपे । यज्ञपरान् 
स्वगकामनयां यजतो भक्तिक्ञानविमुखान् । द्विजान् ब्रह्मणान् । व्यसञेय 

प्रषयामासिथ । प्रेषणे हेतुमाह--अशरणे वनान्तरे किथोरलेकं क्षुधितं 

तृषाकुं निरीक्ष्य इति । अशरणे गृहरहिते । घनान्तरे वनमध्ये । 

किङोररोकं गोपार्बारुकजनम् । 

| २ ॥ 

्ुधित बुभुक्षितम् । तृषाकुलं पिपासा 

कुलम् च सन्तम् । निरीक्ष्य दृष्ट । ननु द्रिजाङ्गनानु्रहणाभिराषी भगवान् 
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किमर्थ . बाठकान्. द्विजसमीपं परषयामासेति, चेद ,वरभः---विचामिजास्यादिना 
दृप्तानां . द्विजानां पश्यात्तापमुत्पा्य पुन॑स्तानपि भक्तिनज्ञावतत्परान् विधातुमिप्य 
वगन्तल्यम्। जन्ते वैतद्वक्ष्यति-- निरूप्य दोषं निजम्! -इत्यादिना ॥ .. 

जओदनं। याचमानान् गोपान् द्विजन्मानो नाभ्यननदनित्बाह---,- ~ 

*' गतेष्वथो तेष्वभिधाये तेऽभिधां ~ 
कुमारकेष्योदनयाचिषु प्रमो । ` ल. 

 ,शरुतिस्थिया अप्यभिर्निन्युरश्रति 
न किञिदूचुश्च महीसुरोत्तमाः ` ̀ ॥ ३॥ 

 गतैधिंति॥ दे प्रभो मदीसुरोत्तमाः तेषु कुमारकेषु अथो गतेषु 

ते अमिधाममिधाय ओदनयाचिषु श्रतिस्थिराः अपि अश्रतिम् अभिनिन्युः, 

किञ्चित् न उचुः च।- प्रभो रशाक्तिसम्पन्न। महीसुरोत्तमाः त्राहमणश्रेष्ठाः । 
तेषु कुमारेषु गोपपुतेषु । अथो भगवज्नियोगानन्तरम्। गतेषु निर्गतेषु । 

ते श्रीकृष्णस्य । अभिधां नाम। अभिधाय  कथयिता । ओदनयाचिषु 

ओदनं याचमानेषु सु । ष्णो वः श्चुधातं ओदनं याचत इतीरयस्सिव्यर्थः। 

्रतिस्थिराः श्र॑तौ कर्मकाण्डोक्तकमेमार्गे स्थिराः निश्चितबुद्धयः। अपिर्विरोधे । 

अश्रुति श्रवणाभविम् । अभिनिन्यु अभिनीतवन्त | श्रतमेव तेरिति भवः। 

अत्र श्चतौ श्रवणे स्थिस निश्चला अप्यश्रवणममिनिन्युरिति विसेधष्यापिशन्देन 
प्रतीयमानतवाद्वियोधाभासः। किञ्चित् दास्यामि, नेतिवा। उचुः उक्तवन्तः ॥ 

अथ बारुका भप्नमनोरथा भगवनिकरं प्रत्याजमुरित्याह 

अनादरात् विन्नधियो हि बालकाः 
समाययुयुक्तमिदं हि यज्वसु | 

चिरादभक्ताः खठं ते महीसुराः 

कथं हि भक्तं त्वयि तेस्समरप्यते ` .॥ ४॥ 

अनादरादिति ॥ बारुकाः हि अनादरात् सिन्नधियः समाययुः । 

बारुकाः गोपपुत्ाः। स्वर्थं । अनादरात् द्विजैरनादतत्वात् । सिनधियः 

*॥ | 
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दुःखितः! 'संभाथयुः ` प्रस्याजम्युः । अथ कविस्तेषु द्विजेषु सोपटासमाह-- ईद 

यज्वसु युक्तं टि, हि ते महीसुराः चिरात् भक्ताः खु, तेः त्वयि कर्थ 

भक्त समर्प्यते इति । ददं मगवतो ` वचस्यनादरः । यञ्वसु यागपरपु । 

केवलेन यागादिकर्मणा स्वर्ममात्रामिकाषिष्वत्य्थः । युक्तम् उचितम्। दीति 

भ्रसिद्धौ। हि यस्मात्। महीसुराः ब्रक्षणाः। चिरात् चिराय | अभक्ताः 

भगवति श्रीवासुदेव भक्तिराल्याः। खस्विति प्रसिद्धौ । तैः भगवति हराव 

भक्तद्िजः । त्यि श्रीकृष्णे । कथे केन प्रकारेण । भक्तम् -अन्नम्। समप्यते 

सम्यगप्यैते । भगवति श्रङ्कष्णेऽमक्ततया ते द्विजा भगवतस्ते नैव ओदन 

- यच्छेयुरिर्थः । अपगतं भक्तमन्नं येभ्यस्तेऽभक्ता यतः तस्मादशक्ता भक्ता 

पणे इतीदं तेषु युक्तमिति च प्रतीयते ॥ 

अथ गोपा द्विजपलीः प्राथयामसुरिव्याह-- 

निवेदयध्नं गृहिणीजनाय मां 
दिशयुरनन कररणाढला इमाः । 

इति स्मिता भवतेरिता गता- 
से दारका दारजनं ययाचिरे | ५ ॥ 

निवेदयध्वमिति॥ ते दारकाः दारजनं गताः ययाचिरे | दारकाः 
गोपकुमाराः। दारजनं द्विजपलीसमूहम्। गः 
प्रापुः) ओदनमिति रोषः । 
इति| भवता श्रीङ्कप्णेन | 

गताः प्राप्ताः । ययाचिरे प्राथेया 

अल हेतुमाह--भवता इति स्मिताद्रेम् ईरिताः 
इति अनेन प्रकरेण । ईरिताः उक्ताः सन्तः। 

भगवदुक्तिप्रकारमाह --युयं मां गृहिणीजनाय निवेदयष्वम् „ करुण करुराः ईमा 

अन्न दिरोयुः इति । मां श्रीक्ृष्णम्। गृहिणीजनाय दारजनाय | निवेदय 
ध्वम् ष्णो व ओदनं याचत इति कथयतेव्यर्थः। करणाङ्ककाः कृपापयकशषाः । 

दमाः विप्रपल्यः। दिरशेयुः दास्यन्ति ॥ 

अथ गोपिभ्यो भगवदागमनं श्रुखा ह्विजपटयस्त्रितमाजश्वुरिलयाद-- 
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गृहीतनाभ्चि त्वयि सम्ध्रमाङ्रा- 
शतुर्विधं मोज्यरसं प्रगृ्य ताः । 

चिरधतत्वस्रविलोकनग्रहाः 
स्वकैर्निर्द्रा अपि तूणमाययुः ॥ ६ ॥ 

गृहीतनाम्रीति ॥ . ताः त्वयि गरहीतनास्नि सम्भमाकुलाः चतुर्विधं भोज्य 

रसं प्रगृह्य स्वकैः निरुद्धाः अपि तूर्णम् आययुः । ताः द्विजपल्यः। तयि 

श्रीहृष्णे। गृहीतनान्नि गृहीतं ज्ञातं नाम यस्य तस्मिन् सति। सम्भरमा 

कुराः त्वरिताः । चतुर्विधं ॒चतसो विधाः प्रकाराः केट्पदंशमधुरोपदंशाग्टो 

पदं शदध्युपदंशभेदेन, भोज्यखायपेयलेह्यमेदेन वा ॒यर्िमस्तथाविधम्। भोज्य 

रसं रसवत् मोग्यम्। भ्गरदय गृहीता । स्वकैः स्वमर्तपुत्ैः। निरुद्धाः 
निवारिताः। अविर्विरोषे। तूर्णं क्षरिति। आययुः आजग्मुः। भर्व 

पुत्राननादव्येति भावः । तासां मत्रायनादरणे हेतुमाह-- चिरंधृततस्रविरोक 
नाग्रहाः इति। चिर चिराय धृतो यस्तव श्रीकृष्णस्य प्रविरोकने प्रकयैेण 

विलोकने दशने आग्रहोऽमिलषो याभिस्ताः ॥ 

विप्रपल्यो भगवन्तं ददद्युरि्याह- 

विलोरपिच्छं चिह्र कपोरयोः 

सथुष्टसत्डुण्डलमप्र॑मीकषिते । 
निधाय बाहुं सुहदंससीमनि 

स्थितं भवन्तं समलोकयन्त ताः ॥ ७ | 

परिरोहपिज्छिमिति ॥ ताः भवन्तं समोकयन्त । ताः विपरपल्यः। 

भवन्तं श्रीङृष्णम् | समलोकयन्त सम्य्दहञयुः। विप्रपलीभिरष्टस्य भगवतः 

स्वरूपमाह -- चिकुरे विरोरपिन्छं कपोलयोः समुछसरकुण्डलमर् दैक्षिते आद्र 

यदद सीमनि बाहुं निधाय स्थितमिति । चिकुरे कुन्तकले। विलोरुपिन्छ 

विरोखानि चश्चसानि पिन्छानि बर्हाणि यस्य॒तम्। कंपोख्योगेण्डयो;। 

समु्टसक्कुण्डरं समु्सन्ती शोभमने कुण्डले यस्य तम् । दैक्षिते कटाक्ष । 
९ 55 
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॥ 

आ वास्सस्थातिशायजनितानन्दाढुरद्रम्। सुदं सीमनि | सुद ‡ कस्यचि 

निमन्रस्य मोपपुत्रस्य अंससीमनि अंसमदेो । बाहुं करम् । निधाय विन्यस्य 

स्थितं तिष्ठन्तम् ॥ 

अथ मगवस्समीपं प्राप्तुभपारयन्याः कस्याशिद्रतिमाद-- 

तदा च काचिखदुपागमोद्यता 

गृहीतहस्ता दयितेन यज्वना । 

तदैव सञ्चिन्त्य मवन्तमजञ्जसा 

विवेश्च केवरयमरो करतिन्यसो | ८ ॥ 

तदेति ॥ तद्व च खटुषाग॑मोचता काचित् यज्वना दयितेन गृहीत 

हस्ता भवन्तं सच्चिन्य तदा एवं केवल्य॑ विवेक । 

द्विजपलीषु भगवन्तं द्रष्टुम् । 

तव श्रीङ्कप्णस्योपागमे प्राप्तावुता | 

यज्ञपल्ी। यज्वना यजमानेन । 

तदा प्रस्थिता 

स्वदुपागमोद्यता सदुषागमे 

भगवन्तं द्रप प्रस्थितेत्यथेः । काचित् 

दयितेन मत्री । गृदीतदस्ता गृदीतो दृस्तः 

करो यस्याः सा। जः पपि किमिदं प्रतिकूसचरण युक्त्वा निवारितेत्यथः। 

भवन्तं ग्रीक्रप्णम् | सञ्चिन्त्य भगवन्तं यथा श्रतं हदो पगृह्य । त्रैव तस्मि 

चकारस्तवरथ | 

नेवावसंरे । अञ्जसा क्षटिति । -जनावासेन्यभैः। कवर जीवपरोंरवय 
रूपं भगवत्सायुभ्यम् । विवेज्ञ प्राप | ननु पुण्यपापयो ; क्षयेण विना 

कथमीदृशी सा मुक्तिमुपगततवतीति चेन्न, निरतिश्चयमगवत्सङ्कल्पसुखानुभवेन, 

दुस्स्ेन भगवद्रिरह सन्तापेन च सद्यः प्रक्षीणवन्धना सती गुणमयं देहं जहा 

विति प्येयम्। अथ कविमस्तथाविधां तस्या गतिमभिसन्धाय सविस्सयमनु 

मोदमान आद् -- अहो असो कृतिनी इति! अहो इव्याश्चयै ¦ असौ 

यज्ञपली। कृतिनी भाग्यवती । अतिषोरेणापि तपसा प्ापतुमक्षक्यस्य केव 

ल्यस्यानायासेन तस्या साभादिति भावः| 

भगवतो द्विजाङ्धनानुप्रहप्रकारमाह-- 
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. आदाय भोन्यान्यतुगृह्य ताः पुन- 
सत्वदङ्गसङ्गसफृहयोञ्खती गरम् । 

` विलोक्य यक्ञाय वरिप्तजेयन्निमा- ए 
कथे भतनपि तास्वगरणान् ॥ ९ ॥ 

आदायेति ॥ तवं भोज्यानि आदाय ताः ञनुगृह्य पुनः तदङ्ग 
.सङ्गसपहया गृहम् उञ्कषतीः विलोक्य इमाः यज्ञाय विसर्जयन् भरन् ता 
अगर्हणान् अपि चकथं। त्वं श्रीकृष्णः। भोज्यानि चतुर्विधानि। आं 
दाय स्वीकृत्य । ताः विप्रपलीः। पुनः अनन्तरम् । त्वदङ्गसङ्गस्पहया तव 
श्ीह्ृष्णस्य अङ्गसङ्के भकत्यतिरायेन पादशश्रषणादाविद्यर्थः | स्पृहया 
अमिलपरेण। भक्तप्रियाङ्ृतस्तु तया सह रिरंसयेत्याहुः। गृहं सानुबन्धम् । 
उज्क्ञतीः,. व्यजन्तीः । विरक्य दृष्ट । इमाः द्विजाङ्गनाः। यज्ञाय अध्वराय । 
विसर्जयन् प्रेषयन् । भतन् तासां पतीन्। तायु द्विजाङ्गनःसु। अगद 
णान् अपगता गणा परपुरविलोकनपबुका निन्दा येभ्यस्तान् । अपिः 
समुच्चये । चकथं कृतवानसि । अन्यथा ते परित्यजेयुस्ता इति भाव; ॥ 

अथ द्विजा अपि भगवन्तं तुषटवुरिव्याह-- 

निरूप्य दोषे निजमङ्कनाजने 
विलोक्य भक्ति च पुनर्विचारिभिः। 

प्वुद्तततरस्वममिष्ट्तो द्विज 
मरुत्पुराधीश निरुन्धि मे गदान् ॥ १० ॥ 

निरूप्येति ॥ लं दविजैः पुनः अम्षटूतः। लवं श्रीृष्णः | 
पुनः पुनरपि। अमिष्टतः अमितः स्तुतः । नन्वभक्ताः 

भक्ति च 

५4 ~ = = 

द्विजैः यक्ञपरेः | 
कथं त॒षटवौरित्यासङ्कायामाह -- निजं दोषं निरूप्य अङ्खनाजने 
विरोक्य इति । निजम् आस्मीयम् । दोषं जगत्पतेः श्रीकृप्णस्य अवमानमरूपम् | 
निरूप्य विचिन्त्य । अद्गनाःजने द्विजातिसंस्कारगुसकुरवासात्ममीमांसातपरशौचादि 
विहीने सखीजने। भक्ति संसारषन्धमोक्षकारिणी भगवति हरो रतिम् । 
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चकारस्समुञचये । विरोक्य उपरम्य । ननु कर रङप्णानाद्रणमासदोष 

मेनिरे द्विजा इतयाशङ्ायामाद--भ्ुद्धतवैः इति । प्रु ज्ञातं तत्व 

जगत्यतिभेगवान् श्रीकृष्णो ऽस्मानयाचतेवयेतदरूष रसैः । 
तत्त्वावबोधे देतुः- 

विचारिमिः इति । विचिन्तनशीकेरिस्थैः । अथ प्राथयते--हे मरुत्पुराधीश 

लं मे गदान् निरुन्धि इति! मस्नुराधीश ्रीगुरवायुपुरनाथ । त्वं श्री 

कृष्णः! मे ममानन्यशरणस्य । गदान्. जाम्ान, । निरुन्धि निवारय ॥ 

इति यञ्वपदन्युदधरणवणेनम् 

पकषष्ितिमददाकम् ॥ 

द्विषशटितमदश्षकम् । 

अथ भगवतः श्रीङ्कष्णस्यन््रदर्पापहरणं वणयितुमुपक्रपते -- 

कद चिद्रोपारान् विहितमखसम्भारविभवान् 
निर्य त्व॑श्लोरे मघवमदसुदध्वंसितुमना; । 

वरिजानन्नप्येतान् विनयमृदु नन्दादिपल्युषा- 
नपृच्छ! कोवाऽये जनक भयत।परुयभ इति | १॥ 

कदाचिदिति | दहे सोरे लवं गोपान् कदाचित् विदितमखसम्भार 

विभवान् निरीक्ष्य विजानन् अपि एतान् नन्दादिपञुपान् इति विनयमृदु 

अष्रच्छः | दरे वदुदेवपुत्र । वं श्री्ृष्णः। कंद्ाचित्त् एकदा । विहित 

मखसम्भारविभवान् विहितः उपाजितो मखस्य यज्ञस्य सम्भाराणामुपकरणानां 

विभवस्समृद्धियस्तान्। निरीक्ष्य दृष्ट विजानन् एतत्त््वं॑विरोषेण जानन् । 

अपिर्विरोधे। नन्दादिपदुपान् नन्दादीन् परश्ुपान् गोपान्। अथवा, पता 

निन्दयामौवतान् गोपान् विजानन्नपीति योजना। इन्दयागोयता गोपा 
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इस्यवगच्छननपीरयर्थः। इति अनेन प्रकारेण । विनयमूदु विनयेन श्री 

भावेन मृदु अनुद्धतं यथा भवति तथा। अगच्छः प्रष्टवानसि । प्नप्रकार 

माह--हे जनक अयं भवतामुयमः कः बां इति। जनक ताति। अयं 

दयमानः । उद्यमः उत्साहः । क इति जिज्ञासायाम्। वाकारो वाक्या 

लङ्करि । ननु किमर्थमेवमण्च्छत् भगवानित्याकाङक्षायामाह--मधवमदम् 

मधवमदं मधोन इन्द्रस्य मदम्। उध्वंसितुमनाः उध्वं उध्वंसितुमनाः इति । 
इन्द्रष्य मदमुग्मूरयितुमिव्यथः ॥ सितुमुन्मूरुयितुं मनो यस्य॒ तादृशः सन् । 

नन्दस्य प्रतिवचनमाह - 

बभाषे नन्दस्त्वां सुत ननु विधेयो मधवतो 

मखो वष वषे सुखयति स वर्षण पृथिवीम् । 
नणां वर्षायत्तं निखिलमुपजीव्यं महितले 

विरोषादस्माकं वणसलिलजीव्या हि पशवः ॥ २॥ 

बभाष इति ॥ नन्दः त्वां बभाषे। नन्दः नन्दगोपः। त्वां 

श्रीकप्णम् । बभाषे उक्तवान् । किमुक्तवानि्याकाङ्क्षायामाह--घुतेत्यादि । 

ननु सुत मघवतः मखः विधरेथः | नन्वित्यामन्त्रणे । मघवतः इन्द्रस्य । 

मखः अध्वरः। विपरेयः कर्तव्यः। ननु किमर्थमितयाकाङ्क्षायामाह-- 

स: वर्षे वर्षे वर्षण प्रथिवी युवय्रति इति। सः इन्द्रः। वर्षे वत्सरे। 

वीप्सायां द्विरक्तिः। वर्ण वृष्ठया। प्रथिवीम् , अत्र प्रथिवीशब्देन जना 

रक्ष्यन्ते । तिरश्यामपि सखु वपीति: फर्म्। दुखप्रति सरिलिसप्यादिसमृद्धया 

प्रीणयतीव्यथः । ननु मास्तु वषम् , को दोष इत्राङ्कायामाह--महितके नृणां 

निखिम् उपजीव्य वर्पायत्तमिति। मिते भूतले । नृणां मनुष्याणाम् 

निखिलं समस्तम् । उपजीव्यं जीवनोपयोगि वस्तुजातम् । वषायत्तं वर्षा 

धीनम्। एवं सामान्येन वर्षस्योपयोगं प्रदरयै गोपानां विशेषमप्याह--- 

शोषात्विं अस्म(कं पशवः तृणसलिलिजीन्याः हि इति। विशेषत् विशिष्य | 
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अस्माकं गोपानां नः} पश्वः गोवः। वणसरिर्जीव्याः तृणानि सरि 

जलं जीव्यानि जीवनोपयुक्तानि यासां ताः। हीति प्रसिद्धौ । अतो विर 

षतोऽस्माभिर्मघवतो मखः कतेम्य इति भावः ॥ 

अथ भगवतः प्रतिवचनमाह द्वाभ्याम्-- 

इति श्रत्वा वाचं पितुरयि भवानाह सरसं 

धिगेतन्नो सत्यं मघत्रजनिता वृष्टिरिति यत्। 

अचष्ट जीवानां सृजति खलु वृष्टि समुचितां 

महारण्ये वधाः किमिव वरिमिन्द्राय ददते ॥३॥ 

इति श्रुत्वेति ॥ अयि भवान् इति पितुः वाचे रुला सरसम् जह । 

अयीति सम्बोधने | भगवन्निति रोषः! मवान् श्रीकृष्णः । इति उक्तप्रकाराम् । 

पितुः नन्दस्य। वाचमुक्तिम् | श्रुववा निश्चम्य। सरस सयुक्तिकं यथां भवति 

तथा । आह अकथयत् | ननु किमकथयदवियत्राह- -एतत् भिक् इति। 
धिक् निन्दायाम्। एतद्विषरयिका निन्द्यः । एतयदाथमाह - वृष्टिः मघवजनिता 

इति यत् इति। वृष्टिः वर्षम् । मघवजनिता इन्द्रकृता। निन्ददहितुमाद---नो 
सस्यमिति। ननु कथं जायते वृष्टिरिति चे्ताह-- जीवानाम् अदृष्टं समुचिता 

वृष्टि सजति खल इति । ओवानां प्राणिनाम् 1 अदृष्टं जीवनोपय्ोगि प्रारब्ध 

कमं | समुचितां तत्त्जीवनानुकरूराम्। वष्टि वर्षम् । सजति जनधति । खल्वित्य 

वधारणे, प्रसिद्धो वा) एवमन्यमिचरितं बृष्टिेतुमुक्तवा इन्दरमागस्य वृष्टिहेतुत्वे 
प्यतिरेकम्यमिचारं दशेयति-- महारण्ये वृक्षाः इन्द्राय किमिव बर ददते इति। 

महारण्ये महाटव्याम्। अतर मह च्छन्दग्रहणेन तत्रल्येस्तरुमिर्जनानां तल प्रवेज्ञाभावा 
दनुपयोगः, तेन जनानां मखेन तत्रापि वधे जायत इ्येतदप्यनुपपन्नम् , यत्काय 

यददृष्टाधीनम् तत् तदुपमोगं साक्षात् परम्परया वा जनयतीति न्य्रायादिव्यपि 

मूचितम्। वृक्षाः तरवः। इन्द्राय देवराजाय। किमिव कथमिव। 

बिं यजनम्। किश्रिव ददते किमिव यच्छन्ति नैव च यच्छन्तीदयगैः । अतो 

मृखक्रणामविऽपि तत्र॒ वषटेदेशंनात्तत्र व्यतिरेकव्यभिचरेण त॒ मघवजनिता 
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ृषटिरित्येतत् सत्यम् , किन्तु तेषां जीषनादृ्टमेव॒वषेकारण मिस्यवगन्तन्यमिति 

भवः | 

एवं नन्दोदितस्थैकदेरो दूषणमुद्धाव्यापरं मागमङ्गीकु्न् कतन्यमाह-- 

ह्दं॑ताप्रत् सत्यं यदि पशवो न; इरधनं 

तदाजीव्यायासौ बलिस्चवलभते सचितः । 

सुरेभ्योऽप्युतछृशा नु धरणिदेषाः क्षितितले 

ततस्तेऽप्याराभ्या इति जगदिथ सरं निजजनान् ॥ ४॥ 

इदं तावदिति ॥ तम् इति निजजनान् जगदिथ। वं श्रीकृष्णः । 

इति अनेन प्रकारेण । निजजनान् निजान् आतस्रीयान् जनान् नन्दादीन् | 

जगदिथ उक्तवानसि । उक्तिभकारमाह -इदमित्यादि । इदं॑तावत् सत्यम् । 

तावदिति त्व्थ। सव्यं तथ्यन्। ददं पदाथमाह-- नः इह पशवः कुर 

धनमिति । नः अस्माकं पड्ुपानाम्। इह अस्मिन् रोके ¡ , पशवः धेनवः । 

कुरुधनं कुरस्य वंशस्य धनं सम्पत् । ननु तर्हिं किभस्माभिरघुना विधेय 

मिव्यत्राह--तदाजीग्याय असो बलिः अचरमर्ते समुचितः, क्षितितले धरणि 

देवाः सरेभ्यः अपि उङ्कष्ट; ननु, ततः ते अपि आध्याः इति । तदाजीव्याय 

तासां प्ूनामाजीव्याय जीवनोपायमूततृणसङिलसम्प्तये । असो प्रारन्धः। 

अचरभर्ते गोवर्धनाय । समुचितः सु परां युक्तः । गोवधनस्य तृण सङिलिसम्पादक 

त्वादिति भावः । क्षितितले इत्यस्य यत इत्यादिः । क्षितितले भूतले। धरणिदेवा: 

ब्रह्मणाः । सुरेभ्यः देवेभ्यः । उक्ृष्टाः उत्कर्षशालिनिः । मन्वित्यवधारणे । 

तदः तस्मात् । ते धरणिदेवाः । अपिस्समु्ये । आराध्यः पूजनीयाः । 

अनेनाक्माकव्विष्टसिद्धिः स्यादिति भावः ॥ 

नन्दादयो मगवद्रचनमद्गीचक्ररित्याद-- 

भप्रहाचिं श्रता बहुमतियुतास्त्वेपि पशुपा 

्विजेन्द्रानच॑न्तो बरिपददर्बेः कषितिभूते। 
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व्यधुः प्रादक्षिण्य सुमृशमनमनादरयुता- | 

स्वमादाः क्ेात्मा बटिमखिलमाभीरपुरतः ॥ "^ ! 

भबरदवाचमिति ॥ ते पश्यः अपि भवद्वाचं श्रुता बहम तियुताः दज 

रान् अन्तः क्षितिभृते उचैः बिम् अददुः; प्ादक्षिण्यं व्यधुः, सुभरशय् 

आदरयुताः अनमन्, सै शेससरा आभीरपुरतः जलिक बलिम् जादाः। 

ते पदरापा नन्दाद्याः । अपिस्त्थे मवद्वाचि भवतः श्रीङकप्णस्य वाचं वचनम् 

श्रुता निशम्य बहुमतियुताः बहुभानयुक्ताः। युक्तेयुक्ततया भगवद्रचनस्येति भावः। 

दिजन्द्रान् ब्रमणग्ष्ठान्। अभरन्त: पूजयन्तः । क्षितिभृते गोवभैनपवेताय । 

उचः पूवेस्माद्िशिष्टबहुसाधनोपवृंहितम् । बर पूजाम् । अददुः चक्रः । 

प्रादक्षिण्य प्रदक्षिणीकरणम् । व्यु; चक्रुः सुभृशम् असय्थेम् | आदर 

युता; आदरेण युक्ताः अनमन् नमश्वकृः। लं श्रङृष्णः\ शेखास। 

शेरवन्हतीं तनुमादाय, कैसोस्मि प्रसन्नोऽस्मीति वदिस्यैः। जामीरपुसतः 

जामीराणां गोपानां पुरस्तात् अचिरे समस्तम् । बशिनुपहारम्। आदः 

भुङ्क्थाः ॥ 

अथ भगवान् गोपानां विश्वासोदयामकथग्रदिव्याह-- 

अमोचशरैयं तान् किमिह प्रितथं मे निगदितं 

गिरीन्द्रो नन्वेष स्वयलिमुपभुङक्ते स्व पुषा । 
भयं गोतो गोत्रद्विषि च कुपिते रक्षितुमलं 

समस्तानित्युक्ता जहृषृरखिला .गोज्जरजषः 

अ्रोच इति। 
तान गोपान्, 

॥ £ ॥ 

खं तान्. ण्वम् अवोचः च| चं श्रीकृप्णः। 

एव वद््यमाणरीद्या। अवोचः उक्तवानसि। चकारः 

समुचये । उक्तिपकारमाह दृह मे निगदितं वितथ किम् , एषः गिरीन्द्र 
स्ववपुषा स्ववबरिम् उपनुङ्कते ननु, अयं गोतः गोतद्विषि च कुपिते समस्तान 

रक्षितुम् अलमिति | दृह अत्र विषये। मे मम। निगदित कथितम् । 

मयोक्तमि्य्ैः। ननु कथं विखम्यत दयत्राह --गिरीन्द्र इस्यादि। एषः 
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गिरीन्द्रः गोवधेनः। स्ववपुप्रा स्वस्य देवता विग्रहेण । स्वबल स्वस्य बलिम् । 
उपभुङ्क्ते आद्ते। परयन्तु भवन्त इति भावः। न्विन्द्र कुपिते का 
गतिरस्माकमपिलयत्राह--भयमित्यादि ] गोतः गिरिः गोत्रद्विषि पर्वतानां 
पक्षच्छिदि। चकारोऽप्यथकः। कुपिते करुद्धे सति। समस्तान् सर्वा 
नस्मान् | | रक्षितं॑त्रतुम्। अकं शक्तो भवति। अस्य पर्वतस्येतरेभ्यः 

कोपि विहोषोऽस्तीति भावः। इति उक्ताः अखिलः गोकुरजुषः जहृषुः | 

इति एवम्। उक्ताः भगवतेरिताः। अखिखः सवे। गोकुरजुषः गोकु 

रवासिनः। जदृषुः दृष्ट बभूवुः ॥ 

अथ गोपेभ्यो देवेन्द्रश्चुकोपव्याह-- 

परिप्रीता याताः खदु भवदुपेता. व्रजजुषो 
व्रजं यावत्ताव्रेन्निजमखमिभङ्क निश्नमयन्। 

भवन्तं जानन्नप्यधिकरजसाऽऽक्रान्तहृदयो 
न सेहे देषेद्रस्तदुपरचितात्मोन्नतिरपि || ७ ॥ 

परिप्रीता इति ॥ यावत् त्रेनजुषः खु परीताः मवदुपेताः चं 
याताः तावत् देवेन्द्रः निजमख विभङ्ग निशमयन् नं सेहे । यावत् यदा | वरन 
जुषः गोपाः। खल्विति ववर्थ। परपरीताः परितः सवतः प्रीतास्तु्टाः। 

शेखः समक्षमस्माकं बि वबुभुज इति मत्वेति भावः| भवदुपेताः भवता 
श्रीकृष्णेन उपेताः सहिताः। व्रजं पेडुपवारिकाम् । याताः गताः । तावत् 

तदा | निजमखविभङ्गं मिजमखस्य आत्मनो मखस्य यज्ञस्य विभङ्ग ष्वंसनम् | 

निसामन् श्रुण्वन् । न सेहे न सोढवान्। निजमखविभङ्गमित्यल।पि 

कर्भ | ननु मर्व्याकारेण भगवता वेकण्डेनैव भमो मख इति किं नावगत 
मिन्देणेव्याशङ्कयामाह -- भवन्तं जःनन् अपि इति । मवन्तं श्रीकृष्णं माया 

मानुष विग्रहं ॒विष्णुम् । जानन् अवगच्छन् । अपिविरोधरे । नन्वस्तु श्रीकृणो 

भगवान् विष्णुः, ततः किमित्यत जआह-- खदुपरचितातसोनेतिः अपि इति। 
त्या श्रीकृप्णरूपेण श्रीवैकुण्डेनैव उपरचित कृता आलनः स्वस्य उन्नतिरैनर 

[> 277 
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पदं यस्य॒ तथाविथः। अपिविरोधे। विरोधं परिहरनाह--अधिकरजसा 

आक्रान्तहृदयः इति । अधिकरजसा अधिकेन प्रवृद्धेन रजसा त्कार्येण मान 

करोधमत्सरादिना 1 आक्रान्तहदयः आक्रान्तमतिक्रान्तं हृदयं मनो यस्य सः॥ 

कुपितस्येन्द्रस्य प्रवृत्तिमाह-- 

मनुष्यत्वं यातो मधुभिदपि देवेष्वविनयं 

विधत्ते वेन्ष्टसिदश्ञसदसां कोपि महिमा । 
ततश्च ष्वंसिष्ये पशुपहतकस्य श्रियमिति 

परबृत्स्त्वां जेत स शिर मघवा दुमेदनिधिः ॥ ८ ॥ 

मनुष्यत्वमिति॥ सः मघवा इति तवां जेतुं प्रवृत्तः किरु। सः 

मगवदुपरचितासोज्नतिः। मघवा देवेन्द्रः । इति एवं निधि । रतव 
श्रीङृष्णम् । जेतुं विजेतुम्। प्रवृत्तः उचयक्तः । किरति वायाम् । 
निश्चयप्रकारमाह --पुपहतकस्य भ्रियं ध्वंसिष्ये इति । पशुपहतकस्य गोषखा 

धमस्य कृष्णस्य नन्दस्य वा । श्रियं सम्पत्समृद्धिम्। ष्द॑सिप्ये निपृद 

यिष्यामि । एवं निश्चये हेतुः--ततः च इति । तस्मात् कारणादिव्यथः। 

चशब्दो वाक्यालङ्कारे । तरपदाथेमाह--मधुभित् अपि मनुष्यत्वं यातः देवेषु 
अविनयं विधत्ते चेत् , लिदशसदसां कोपि महिमा नष्टः इति| मधुभित् 

मधुहन्ता भगवान् हरिः। अप्िविरोधे । मनुष्यत्वं मनुप्यमावम्] यातः 

प्ा्तः। देवेषु अमर्य्यषु । अविनयम् अवज्ञाम् विधत्ते करोति चेत् 
त्हि। त्रिदश्शसदसां देवसभानां । कोपि अनिर्वचनीयः। महिमा 
माहास्यम्। नष्टः विनष्टः । अत्रायमाशयः-- मानुषैः संवैरपि खट देवास्सवेदा 

सर्वास्रना पूजनीयाः, यतो वषाद्विना देवा मानुषाणां योगक्षेमं वहम्ति। मनुप्य 
भावमुपागतो भगवान् मधुहन्ता यद्यविनयं देवेष्वाचरति, तर्हिं सकलमानवपूज्यता 

प्रयुक्तस्य देवानां महत उत्कषस्य भङ्गः स्यात् । यदितु मनुभ्यभावमप्राप्य मधु 

हन्ता देवेष्वविनयं विधत्ते, तदा न देवानां महिन्नः कापि क्षतिः । अतो मनुष्य 

स्वहूपस्य भगवतो मधुहन्तुरपि देवेष्वविनयो न क्षन्तव्य इति! नन्विन्द्र 
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कुतो भगवन्तं  जेतुमक्षममात्मानं नाध्यगच्छदित्याकाङ्क्षायामाद-- दुर्मदनिधिः 
इति । दुमदस्य निधिनिधानभूतः। दुमदाः खट ॒सर्वानप्यात्मनो दीनान् 

मन्यन्त इति भावः ॥ 

इन्द्रो भगवन्तं जेतु प्रतस्थ इत्याह-- 

त्वदावासं दन्तु प्रलयजलदानम्बरथवि 

प्रहिण्वन् बिभ्राणः लिङ्षमयमभ्रेभगमनः। 

परतस्थेऽन्येरन्तदंहनमरूदाचेविहसितो 
भवन्माया नेव त्रिभुवनपते मोहयति कम् ॥ ९॥ 

त्वदावासमिति ॥ अय त्वदावासं हन्तुं प्रख्यजल्दान् अम्बरभुवि प्रहि 

ण्वन् कुर्द बिभ्राणः अम्रेभगमनः दहनमरुदाचैः अन्येः अन्तः विंहसितः प्रत 

स्थे। अयं देवेन्द्रः त्वदावासं तव श्रीकृष्णस्य । आवासं प्डयुपवारिकाम् । 

टन्तुम् उन्मूखवितुम् । प्रख्यजल्दान् पुष्करावत॑कादीन्। अम्बरभुवि नभः 

स्थठे। प्रहिण्वन् मुश्चन्। कृश्दिं वजम्। बिभ्राणः वहन्। अभ्रेम 

गमनः एेरावतमधिषूढः।  दहनमरूदायैः अभिपवनप्रभृतिभिः। अन्यैः 
अर्परेदवेः। अन्तः हृदयेन । विहसितः अयमधुना अनन्तशक्ति विरवस्य 
गोपारं भगवन्तं श्रीकृष्णं जेतुमु्यतः, अहो मौरू्थमस्येति परिहसितः। 

इन्द्रस्य दिकालेषु प्राधान्यान्मनसा विहसन मिति द्रष्टव्यम्। प्रतस्थे प्रातिष्ठत। 

हन्त कथमयं मगवन्नाथो देवेन्द्रः श्रीकृष्णं जेतुमु्त इत्याशङ्कां परिहर्वुमरथान्तरं 
न्यस्यति - दे विभुवनपते भवन्माया कं नैव मोहयति इति । त्रिभुवनपते 

तिलोकनाथ । भवन्माया भवतः तव माया। कं न मोहयति। सर्वानपि 

मोहयत्येे्यथेः ॥ 
भगवान् शरङ्कष्णस्लिनद्रागमनं परतिपालयेस्तस्माद्वीतान् = गोपानाश्वा 

सयेश्च तस्थाविव्याह- - 

सुरेन्द्रः क्रदशेदढिजकरुणय। शे
लकृपयाऽ- 

प्यनातङ्ोऽस्माक नियतं इति विश्वास्यं पशुपान् | 
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अहौ किं नायातो गिरिभिदिति सचिन्त्य निवसन. 
मरदेदाधीश्न प्रणुद मुखेरिन् मम गदान् ॥ १० ॥ 

सरेनदर॒ इति ॥ टे मरुदेद्चीश मुरवैरिन् इति पद्युपान् विधास्य 
इति सच्चिन््य निवसन् सवं मम गदान् प्रणुद] मरुदरैदाधीश्च गुरुवायु 

पुरनाथ। मुखैरिन् मुरारे। इति एवम्] पश्रुपान् गोपान् । विश्वास्य 
आश्वास्य इति अनेन प्रकारेण सञ्चिन्त्य चिन्तयिखा। निवसन् 
वतमानः । लं श्रङृष्णः। मम॒ अनन्यशरणस्य । गदान् सआमयान् | 
प्रणुद नाश्चय। मगवतश्िन्तप्रकारमाह--अहो शिरिभित् किन आयातः 
इति। अहो इत्याश्चर्ये गिरिभित् देवेन्द्रः। कि कुतः कारणात् न 
आयातः कुपितो मां जेतुं नागतः। माशवासनप्रकारमाह-- सुरेन्द्रः करुद्धः 
चेत् द्विजकरुणया शैल््रपया सपि अस्माकम् अनातङ्कः नियतः इति। 
सुरेन्द्रः देवेन्द्रः कुद्धः कुपितः चेत्तहि । द्विजकरुणया द्विजानां ब्राह्मणानां 
करुणया कृपया । रोरुकृपया शैरस्य॒गोवर्भनाचरस्य कपया करुणया | 
अपिस्तयुचये। परस्रषिकषां विनाऽप्येकम्या पानद साम्य॑मस्ति 
कि पुनमिरितिमेस्तयेरित्यपिशब्देन चोद्यते। अस्माकं न; | 
। 

जनातङ्कः 
जातङ्कस्य दुःखस्य अभावः सुखम्। नियतः निश्चितः | 

इति दन्द्रयागविघातवर्ण 

दविषष्ठितमदशकम् ॥ 

त्रिषटितमद्शकम् । 

अध भगवान् श्रक्रप्णः कुपितेनेन्धेण प्रहितान् जरुधरानद्र्षी दिदयाद--- 
ददिरे किर तरक्षणमक्षत- 

स्तनितजुम्मितकम्पितदिक्तशः । 
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सुषमया मव्रदङ्गतरां गता 

व्रजपदोपरि वार्थिरास्त्वया | ॥ १ ॥ 

ददृश्चिर इति ॥ त्वया तस्कषणे व्रजपदोपरि वारिधराः ददरिरे किक | 

त्वया श्रीकृष्णेन । तत्क्षणम् इन्द्रागमनप्रतिपारनक्षणे। व्रजपदोपरि ब्रज 

पदस्य उपरि उपरिभागे नभसि। वारिधराः मेषाः । ददरिरे द्ः। किकठेति 
वातायाम्। मेषानां स्वरूपमाह --अक्षतस्तनितज॒म्भितकम्ितदिक्तटाः सुष 
मया भवदद्तुखां गताः इति । अक्षतस्तनितजम्भितकम्पितदिक्तगः अक्षतेन अवि 
च्छिन्नेन स्तनितेन गमितेन जुम्मितेन व्याप्त्या च कम्पितानि वेपितानि 

दिक्तटानि दिशां तटानि भागा ये्ते। अल्ल तरशब्देन तत्स्था जना 
रक्ष्यन्ते । पडुपक्ष्यादीनामपि कम्पितत्वप्रतीतिः फरम्। अथवा, अक्षतेन 

स्तनितजुम्भितेन प्रवृद्धेन स्तनितेन कम्पितानि दिक्तटानि येस्ते। सुषमया 
कान्व्या। भवदङ्गतुखां मवद ङ्गस्य भवत; श्रीकृष्णस्य अङ्खस्य शरीरस्य तुखां 
साम्यम्। गताः प्राप्ताः ॥ 

अथ गोपा भीता भगवन्तं शरणं जमुरितयाह- 

त्रिपुरकरकमिभरसतोयधारानिपाते- 
दिशि दिशि पुपानां मण्डले दण्ड्यमाने। 

कुपितहरिकृतान्नः पाहि पादीति तेषां 

वचनमजित शृण्वन् मा बिभीतेत्यभाणीः ॥ २॥. 

परिपुेति ॥ दे अनित इति तेषां वचनं श्रण्वन् इति अभाणीः। 
अनित केनाप्यपराजित । अनेन इन्द्रेण जेतुमदक्यो भगवानिति ध्वन्यते । इति 

एवं विधम् । तेषां गोपानाम् | वचनं वाक्यम्। श्रृण्वन् निशमयन् । इति 

अनेन प्रकरिण। अभाणीः उक्तवानसि। भगवदुक्तिभकारमाद--मा 

बिभीत इति। बिभीत भीता भवत। गोपानां वचनप्रकारमाह--नैः 

कुपितदहरिकृतात् पाहि पाहि इति । नः अस्मान्। कुपितह रिङृतात् 

कुपितेन इन्द्रेण हतात् निमितात् । वर्षाद्रिति शेषः। पाहि तरायस्व 
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सम्भरमादुद्िरुक्तिः। गोपानामेवमुक्तो हेतुमाह--प्ड्ुपानां मण्डले दिशि दिरि 

विपुलकरकमिग्रेः तोयधारानिपतेः दण्ड्यमाने इति। पड्ुपानां गोपानाम् । 
मण्डले समूहे। दिशि दिशि सर्वासु दिक्षु| विपुरुकरकमिश्रैः स्थूरजर 

शकीरामिश्रेः। तोयधारानिपतिः तोयधारणां जरुधाराणां निपाते 

दण्ड्यमाने पीड्यमाने सति ॥ 

[२ 

; सम्पातः । 

भगवतो गोवधनोद्धरणमाह-- 

कुल इह खलु गोत्रो देवतं गोघ्रशत्रो- 
विहतिमिह स रुन्ध्यात् को नु वः संश्योऽस्मिन्। 

इति सहसितवादी देव गोवर्धनाद्वि 
तरित ुमूलो मुतो बारदोर्म्याम् ॥ ३॥ 

कुर इति| टे देव त्वम् इति सहसितवादी गोवर्भना्विं खरितं 
यारदोभ्या मूलतः उदमुमूलः। देव प्रकाशमान । लं श्रीकृष्णः । इति 
एवम्। सटसितवादी मृदुमन्दसितेन सह॒ वदन् | गोवर्धनाद्रिं गोवर्धना 
चम्। त्वरितं टितं । वारदोभ्या बालाभ्यां दोय कराभ्याम् ] मूरूतः 
मलात् । उदमुमूलः उन्मूितवानसि । उक्तिपरकारमाह इह कुले गोलः 
दैवतं खल, सः इट गोत्रशतरोः विहत रुन्ध्यात् , वः अस्मिन् कः नु 
संशयः इति। दृह कुठे अम्मा पशुपानां व॑रो । गोलः गोवधनाद्रिः। दैवर्त 

०, ¢ , [र [द त कुरुदवता। सः गोवधनः। इह अत्र गोकुठे । गोत्त: पवेत द्विषो ऽपीन्द्रात् । 
विहति नाशम्। रन्ध्यात् निवारयिप्यति। व; युष्माकम् | अस्मिन् 
मदुक्त। कोनु संशयः युप्माभिः संशयो न कर्तव्य इयर्थः | 

श्रीकृष्णो गौोवधनं छत्रमिव वहस्तस्याधम्तात् गाव; सर्वानपि तज 

वासिनो निधायारक्षदिव्याह-- 

तदनु गिरिवरस्य प्रोदुधरृतस्यास्य तावत 
सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितपे । 
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परिकरपरिमिश्रान् पेनुगोपानधस्ता- 
दुपनिदधदधत्था हस्तप्ेन शेलम् ॥ ४ ॥ 

तदन्विति॥ तदनु त्वं तावत् प्रोदुधृतस्य अस्य गिरिवरस्य अध 

स्तात् दूरतः वारितिपे सिकतिरमृदुदेडो परिकरपरितिश्रान् षेनुगोपान् उप 

निदधत् हस्तपदरेन शैलम् अधत्थाः। तदनु गोवर्भनोन्मूलनानन्तरम्। खं 

श्रीकृष्णः । तावत् प्रथमम्। प्रोदुधृतस्य उन्मूकितस्य । अस्य गिरिवरस्य 

गोवधनाचरस्य। अधस्तात् अधः। दूरतः दृरे। वारितापे वार्ता 

निवारिता आपो जलानि यस्िस्तस्मिन्। सिकतिलमृददेशो सिकतिले वाटका 

पराये अत एव मृदो कटिनेतरे देरो। देशस्य विरोषणद्भयेन सुखवास 

योग्यता दरिता। परिकरपरिमिश्रान् परिकरेः िक्यमाण्डादिमिः सर्वैरुपकरणैः 
परिमिश्रान् संयुक्तान्। धेनुगोपान् धेनूः गावो गोपांश्च। उपनिदधत् 

परवेरायन् । दृस्तपद्रेन = करपङ्कजेन। रोरु गोवर्धनाचलम्। अधत्था 

धृतवानसि ॥ 

भगवतः हेलवहनेऽनायासं दरीयति-- 

भवति बिध्रतशेले बालिकामिषैयस्यै- 
रपि विदहितविरासं केलिलापादिलोले। 

सविधभिरितधेन्रेकहस्तेन कण्डू 
यति सति पडुपालास्तोषमेषन्त सर्व ॥ ५॥ 

भवतीति ॥ स्वै पश्पाराः तोषम् एषन्त । सर्वे सिराः पञ्चषाः 

गोपाः । तोषं तष्टिम् । रेषन्त प्रा्ताः। तोषकारणमाद-- विधृतशेले भवति 

वालिकामि; वयस्यैः अपिं विहितविलासं कैरिलापादिरोले सविधमिित 

मनू एकदस्तेन कण्डरयति सति इति। विधृतरेले विधतः एकहस्तेन 

विरोषतः पतनमयदेतुभूतकम्पादिमिर्विना धृतः शेरो येन तस्मिन् । भवति श्री 
कृष्णे । बास्िकामिः गोपविकासिनीभिः। वयस्यैः मितेः। अपिस्समुश्ये | 



४५५६ नारायणीयम् [स्कन्धः-१० 

विहितविलासं विदितः इतो विलासो यस्मिन् कर्मणि तद्यथा मवति तथा । 

केङिकापादिरोके केरिकापादौ क्रीडासषछठापादौ रोले तत्परे। सविधमिङ्ति 

धेनूः सविधे समीपे मिक्तः जगताः धेनूः गा; । 

हस्तेन करपङ्कजेन। कण्डूयति कण्डूयनं कुर्वाणे । 

सति स्थितवति सति। 
अपगमाददिति भावः ॥ 

एकहस्तेन एकेन् 

चशब्दो जत्राध्याहर्तन्यः। 

भगवतः ` शेरोद्रहने अनायासमवगम्य पतनशङ्काया 

गोपा भगवतः शेखोद्धरणं दृष्ट अतिविस्मिता वम्वुरिलयाद--- 

अतिमहान् भिरिरेष तु वामक 
करसरोरहि तं धरते चिम् । 

किमिदमद्ुतमद्विपरं निति 
त्वदवलोकिमिरकथि गोप, ॥ £ ॥ 

अतिमहानिति ॥ वदवलोकिमिः गोपकैः इति आकथि । तदव 
रोकिमिः श्रीृष्णदरिमिः। गोपकः गोपैः । इति अनेन प्रकारेण । 
जकथि कथितम् । कथनप्रकारमाह--गिरिः अतिमहान् एषः तु तं वामके 
करसरोरुहि चिरं धरते, इदम् अदूभुतम् , अद्रिबरं िमिति। गिरिः गोवधना चकः । अतिमहन् परधरतरः। एषः श्रीकृष्णः । 
वामकं इतरादि। तं गिलि्। वामकरे दक्षिगेतरे। 
चिरं चिराय। धरते वहति | 

तुविशेषे। तमादह-- 

करसरोरुटि करान्ञे । 
1 दद दर्यमानम् । अदूमुतम् आर्यम् । अद्रिवलम् अद्रेः गोवर्भनस्य पक्षरहितम्यापि बरं प्मावः| किमिति जिज्ञा सावाम् | न्विति वितर्क ॥ 

भगवतः रलोद्धारणेन प्रमावं॑पयतोऽपि मूढभ्येनद्रस्य चेष्टितमाह-- 
ह हह धाष्टयेमयुष्य वोर 

व्यथितवाहरसावषरोपयेत् । 
इति हरिस्त्वपि वद्धविगरहणो 

दिवससप्कशुग्रमवषैयत् ॥ ७ ॥ 
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हह हेति॥ हरिः खयि इति बद्धविग्णः दिवस्तसप्तकम् उग्रम् 
अवषैयत्। हरिः इन्द्रः। त्वयि श्रीकृष्णे । इति एवं विचिन्त्य । बद्ध 

विगर्हणः बद्धा सज्जता विगर्हणा निन्दा यस्य सः। दिवससप्तकं सप्त 
दिनानि। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया। उग्रं भीमं यथा भवतिं तथा| अव 

पयत् वपे विधातुं जरुषरांश्चोदयामास । चिन्ताप्रकारमाह--ह ह ह अमुष्य 
वटोः धाष्टर्यम् , असौ व्यथितवाहुः गिरिम् अवरोपयेत् इति । ह ह हेव्यदूमते । 
वरोः बारुकस्य । धाष्टय धृष्टता । असौ वटुः । व्यथितवाहुः व्यथितः 

प्राप्तसादो बाहुः पाणिर्यस्य तथाषिधः सन्। गिरिं परवतम्। अवरोपयेत् 
अधः स्थापयेत् ॥ 

जयेन्द्रौ भीतः पखयित ₹इत्याह-- 

अचलति त्वयि देव पदात् पदं 
गलितसवेजले च घनोत्करे । 

अपहूते मरुता मस्तां पति- 
स्त्वद भिशषङ्कितधीः सयुषाद्रवत् ॥ ८ ॥ 

अचरतीति ॥ हे देव मरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितधीः समुपाद्रवत् । 

देव प्रकाशमान । मरुतां देवानाम् | पतिः इन्द्रः। तदभिश्ङ्कितधीः 

तवत्तः श्रीकृष्णस्य सकाशात् अभिरशङ्किता भीता धीबद्धियंस्य सः । समुपाद्रवेत् 
पलायनमकरोत्। इन्द्रस्य भयहेतुमाह--स्वयिं पदात् पदम् अचरूति धनो 

त्करे गलितसंवंजले मरता अपहृते च इति । त्वयि श्रीकृष्णे । पदात् 
पूवंस्थानात्। पदं पदप्रमाणमपि देशान्तरम्। अचति अगच्छति । 
धनोत्करे मेषसश्चये । गकितिसर्वजकले गङितानि स्ुतानि सर्वाणि सकलानि 
जरानि यस्मात्तस्मिन् । अत एव मरुता वायुना । - अपहृते दूरं नीते 

च सति। चकारो भगवदचरनजलसवणमरुदपहरणानां समुचये। मदीया 

शक्तिर्नासिमिन् फलतीति विचिन्त्येति भावः ॥ 

अथ भगवान् गिरं भूमो निचिक्षिप इत्याद-- 
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शमथुपेयुषि वषेभरे तदा 

प्ापयेनुङ्करे च धिनिगेते । 

भुवि विभो समुपाहितभूधरः 

प्रघुदितेः पञ्ुपेः परिरेभिषे | ९ ॥ 

शाममििति।॥ टदे विमो तदा वर्षभरे शमम् उपेयुषि पञ्ुपेनुकुले 

विनिर्गते च भुवि समुपाहितमूधरः खं प्रमुदितैः पश्ुमैः परिरिभिषे। विभो 

श॒क्तिसम्पत्न। अनेन भगवतः पर्वतस्योद्धरणे यथास्थाननिक्षिपणे चानायासो 

योप्यते। तदा मेधेषु मरुताऽपहतेषु | वषभरे प्रकृष्टे वर्षे । शमं शान्तिम्। 

उपेयुषि गतवति सति । परपधेनुकुले पशुपानां गोपानां धेनूनां गवां च 

, कुठे समूहे सपरिकरे। विनिर्गते शेरुप्याधोदेशात् बहिर्गते सति । चकारो 

वर्षशमपटपादिनि्गेमयोः समुचये! भुवि मूमो । समुपादितभूधरः सम्यक् 

यथास्थानम् उपाहितः निक्षिप्तः मूधरः गोव्धनाचले येन सः। ववं श्रीकृष्णः 1 

प्रमुदितैः भगवस्मावातिशयदङ्ंनात् प्रकर्षण सुदधितैः सन्तेः। परमैः गोपैः। 

परिरेभिरे आश्िष्टोऽमूः ॥ 

देवा भगवन्तं तुष्टवुरिप्याह-- 

धरणिमेव पुरा धृतवानसि 
कषितिधरोद्धरणे तव कः श्रम्; 

इति नुतस्िदशेः कमलापते , 
गुहपुराखय पारय मां गदात् ॥ १० ॥ 

धरणिमिति ॥ दे गुरुपुरार्य कमलापते इति त्रिदशैः दतः लं 
मां गदात् पाख्य। गुरुपुराख्य श्रीगुसुवायुपुरवास । 

हति अनेन प्रकारेण। विदेः देपैः। 
माम् अनन्यश्चरणम्। गदात् जमयात् 

कमरापते रक्ष्मीपते । 

नुतः स्तुतः। सं भ्रीङ्कष्णः। 

पालय रष्च। नुतिप्रकारमाद-- 

सं पुरा धरणिमेव धृतवान्, असि, , तव ॒क्षितिधरोद्धरणे कः श्रमः इति। 
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पुरा पूवेम्। वराहावतार इत्यथेः। धरणि प्रथिवीम्। एवकारोऽयोग 
व्यवच्छदे। धृतवान् दटमेणाभ्युदुधृतवान्) तव तथाविध्यानन्तशक्तेः । 
क्षितिधरोद्धरणे क्षितिधरस्य प्रथिग्यपेक्षयाऽव्यल्पकस्य पर्वतस्य उद्धरणे वहने । 
कः श्रमः। न कोपि श्रम इत्यथः 

इति गोवधनोद्धरणवणनं 

तिष्ष्टितिमदराकम् ॥ 

चतुष्षष्टित मद शकम् । 

अथ गोपाः श्रीक्ृष्णस्याले किकन्यापारदर्चना द्िसिमिता भगवतो जातक 

मप्रच्छन् नन्दमितव्याह- 

आलोकय रैलोद्धरणादिरूपं प्रमा्रचेस्तव गोपलोकाः। 
विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्ञ।तकमन्वपृच्छय् ॥ १ ॥ 

आलोकयेति ॥ विश्वे गोपलोकाः त्वां विश्वेश्वरम् अभिमत्य नन्दं 

भवलनातकम् अन्वप्रच्छन्। विशे सर्वे। गोपलोकाः गोपार्काः | चां 

श्रीक्ृष्णम् | विश्वेश्वर रोकेश्वरम् । अभिमत्य उदिश्य। नन्दं ब्रजेश्वरम्। 

भवल्नातक भवतः श्रीकृष्णस्य जातकम् । अन्वपरच्छन् प्रष्टवन्तः । जातक 

विषयकप्र्ने हेतुमाह-- तच श्ेरोद्धरणा दिरूपम् उचैः प्रभावम् जारोक्य इति। 
तव श्रीकृष्णस्य । शलोद्धरणादिरूपम् शैरोद्धरणप्तनावधश्चकरासुरभज्जनतृणा 

वर्ताघबकरासभस्वरूपायुरादि संहाररूपम् । उच्चैः उत्नतम् | प्रभावम् अरोकिक 

व्यापारमित्यथेः। आरोक्य दष्ट ॥ 

गोपा नन्दो दितं भगवतो जातकफरे श्रुत्वा भगवन्तं बहमन्यन्तेरयाह - - 
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गंगोदितो निर्मदितो निजाय वगाय तातेन तव प्रभावः । 

पूर्वाधिकस्वय्यसु म ¦ ॥२॥ 
वाधिकस्तय्यनुराग एषामेधिष्ट तावद्वहुमानभारः 

गर्भोदित इति ॥ तातेन निजाय वगय गर्गोदितः तव प्रभावः 

निर्मदितः। तातेन पिता नन्देन । निजाय वर्गाय स्वकीयेभ्यो गोपेभ्य 

इव्यर्थः । गर्गोदितः सुनिना गर्मणोदितः 'लिद्यति यस्तव पुत्रे व्यादि 

नोक्तः । तव श्रीङृप्णस्य । प्रभावः माहाल्यम् । 

तावत् एषां यि अनुरागः बहुमानमारः 

भगवज्नातकश्रवणसमये। एषां गोपानाम् । 

निर्गदितः कथितः । 

पूर्वाधिकः रेषिष्ट । तावत 

त्वयि भगवति श्रीङ्पणे ¦ 

अनुरागः सेहः। बहुमानमारः आदरातिश्चयः । तद्रपेणेत्यथंः। पू्वीधिकः 

पूस्मादभिकः सन्। रेषिष्ट अवधत ॥ 

अथेन्द्रो ऽपि गतमदस्तन् मगवन्तं तुष्टावेदयाद-- 

ततोऽवमानोदिततखबोधः सुराधिराजः सह दिव्यगग्या | 

उपेरय तुष्टाव स नष्टगवेः सृष्टा पदाभ्जे मणिमीरिनाते ॥ ३ ॥ 

तत इति ॥ ततः सः सुराधिराजः दिव्यगग्या सह उपेत्य ते पदाब्जं 

मणिमौलिना स्पृष्ट तुष्टाव । ततः अनन्तरम् । सः यः पूरयै मनुष्यत्व 

यात इव्याचुक्तवा भगवन्तं जेतुमुद्यतः | 

सुरभ्या। सह॒ समम् 

पादारविन्दम् । 

सुराधिराजः देवेन्द्रः । दिग्यगव्या 

उपेव्य आगस्य } ते श्र्घष्णस्य | पदाठ्जं 

मणिमोरिना मणिखचितेन रलखचितेन मौखिना किरीटेन । 

सृष्ट । श्रीकृष्णपाद्रविन्दयोः प्रणम्येत्यथः। तुष्टाव स्तुतिभिराराधितवान् । 

तामिति शेषः। ननु कथं सगर्वो देवेन्द्रो भगवन्तं तुष्वेदयाशङ्कायामाह-- 
नष्टगवः इति। नष्टः गवे: अभिमानो यस्य तादृशः सन्। गर्वेनारो 

हेतुः-- अवमानो दिततस्वोधः इति । अवमानेन भगवतः सकाशात् परा 

जयेन उदितः उन्न; तत्त्वबोधः मनुप्यतामुपगतीऽति मयाऽजय्योऽयं दरिः; 

किन्तु पूज्य एवास्मामिरिति ज्ञानं यस्य सः॥ 
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सुरमिरिन्रोऽपि भगवन्तममभ्यषिच्चदित्याह-- 

सेदस्युतेस्त्वां सुरभिः पयोभि- 
गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिशवत् । 

एेरावतोपाहतदिन्यगङ्ग- 
पाथोभिरिनद्रोऽपि च जातहषः ॥ ४.॥ 

खेदस्नुतेरिति ॥ सुरभिः सेहस्नुतैः पयोभिः लां गोविन्दनामाङ्कितम् 
अभ्यषिञ्चत् । सुरमिः दिव्यगवी । सषहस्नुतेः खेदेन स्तुतेः सुतैः। पयोभिदुगधेः । 

त्वां श्रीकरष्णम् । गोविन्दनामाङ्कितं गोविन्द इति नान्ना अङ्कितं कृता। 

गोविन्द इत्याहूयेव्यर्थः। अपि च इन्द्रः जातहषैः एेरावतोपाहतदिभ्य 
गङ्खापाथोभिः। अपि च किश्च। इन्द्रः वासवः। जातहषैः सञज्ञात 

सन्तोषः। पेरावतोपाहतदिम्यगङ्गापाथोभिः एेरावतेन उपाहतैः आनीतैः दिव्य 
गङ्गायाः मन्दाकिन्याः पाथोऽभिः जकः । अभ्यषिश्चदित्यत्रापि सम्बध्यते ॥ 

अभिष्रकस्य फरमाह-- 

जगत्रयेरो त्वयि गोङकटेशे 

तथाऽभिषिक्ति सति गोपवाटः। 

नकिऽपि बेङुण्डपदेऽप्यलभ्यां 
त्रिय प्रपेदे भवतः प्रभावात् ॥ ५॥ 

जगत््रयेश्च इति ॥ गोपवाटः नाके वैकुण्टपदे अपि अलभ्यां 
शरियं प्रपेदे। गोषवाटः गोपानां निवासः| नके स्वर्ग] वैकुण्टपदे 
विकृण्ठरोके। अपिशब्दो विरोधे। अलभ्यां दुरुमम्| श्रिये रक्ष्मीम् | 

प्रपेदे भ्राप। अत्र हेतुमाह--जगस््रयेशे त्ववि तथा गोकुठेरो अभिषिक्त 

सति इति। जगत्रयेरो जगस्रयस्य रोकत्रितयस्थ ईरो रक्षितरि । त्यि 

श्रीकृष्णे । तथा तैन प्रकरिण। गोकुलेशे गोकुरुश्येशे। सति वत॑माने 

सति| एवममिषेचने हेतुमाह --भवतः प्रभावादितिं। मवतः श्रीङृष्णस्य ॥ 
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अथ वरणस्य कथिदनुचरो नन्दं जहारेप्याह -- 

कदाचिदन्त्सुनं प्रभाते स्नायन् पिता बारुणपूरपेण । 

नीतस्तमानेतमगाः परीं त्वं तां वारुणीं कारणमत्यंरूपः ॥ ६ ॥ 

कदाचिदिति ॥ कदाचित् प्रमाते अन्तव॑मुनं स्नायन् पिता वारुण 

परुषेण नीतः। कदाचिदेकदा। प्रमाते प्रातः। अन्तयेमुनं यमुनायाम् । 

सायन् लानं कुर्वाणः। पिता नन्दः। वारुणपूरूषेण वरुणानुचरेण केन 
चिदयुरेण। नीतः वरुणपुरी प्रापितः। अथ भगवतो नन्दप्रत्यानयनमाद-- 

तमित्या्यारभ्योत्तरश्छोकस्थचतुथेपादपैन्तेन । कारणमर्त्वखूपः तं तम् अनेतुं 
तां वारुणीं पुरीम् अगाः। कारणमव्यरूपः मूभारापहरणायाङ्गीकृतमनुष्य 
विग्रहः। अनेन भगवतो वरुणाख्यप्रवेो शक्तिद रिता। स्वं श्रीङृष्णः। 

तं॑पितरं नन्दम्। आनेतुं प्रत्यानेतुम् । तां मनुष्ैरुष््ाप्यतया प्रसिद्धम् । 

वारुणीं वरुणसम्बन्धिनीम्। पुरीं राजधानीम्। अगाः गतवानसि ॥ 

समम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्तवं प्रतिगृह्य तातम् । 
उपागतस्तत्क्षणमारमगेहं पिताऽरद तच्चरितं निजेभ्यः ॥ ७ ॥ 

सम्भ्रममिति ॥ वं ससम्भ्रमं तेन जरापिपेन प्रपूजितः तं तातं 
भतिगृह्य तरणम् आसगेहम् उपागतः। लवं श्रीकृष्णः) ससम्भ्रमं भग 
बदोनेन जातसम्भ्रमं॑ यथा भवति तथा। तेन सागसा। जलाधिपेन 
वरणेन । प्रपूजितः धर्मेण पूनितः। तं तातं नन्दम्। प्रतिगृद्य आदाय । 
ततकषणं तस्मिन्नेव क्षणे। तरजोकतां शोकसम्भ्मनिवारणार्थमिति भावः| आस 
गेहं त्रजम् | उपागतः प्राप्तः। पिता तत् चरितं निंजेभ्यः अवदत् । पिता 

नन्दः। तत् जासापहरणादि । चरित वृततान्तम्। निजेभ्य: गोपेभ्यः। 
अवदत् अकथयत् | 

अथ भगवान् गोपानात्ननः पदं ब्रहमादर्शयदिस्ाह-- 
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हरिं षिनिशित्य भवन्तमेतान् 

भवत्पदालो कनबद्धतृष्णान् । 
निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं त- 

दृदुरापमन्येश्त्वमदीदश्स्तान् ॥ ८ ॥ 
हरिमिति ॥ हे विष्णो त्वं तान् अन्यैः दुरापं तत् परमं पदम् 

अदीदश्चः । ववं श्रीकृष्णः । तान् गोपान् । ` अन्यैः तथ।विधमगवद्धक्त 

भिननैः। दुरापं प्राप्तुमशक्यम्। तत् अनादृतं ब्ह्मस्वरूपम्। परमं सर्वो 
ल्कृष्टम् । पदं स्थानम् । अदीदशः दशितवानसि। ननु किमथमेतद्ित 
वानित्यत्राह- एतान् भवव्पदाोकनवद्धतृष्णान् निरीक्ष्य इति एतान् 

गोपान्। भवतः मायामानुष विग्रहस्य विष्णोः पदं ऋष तस्य आरोकने 

बद्धतृष्णाः साभिलाषाः तथाविधान्। निरीक्ष्य दृष्ट । गोपानामेवंविधामिं 

राषोदये हेतुं दशेयति-- भवन्तं हरिं विनिश्चित्य इति । भवन्तं श्रीकृष्णम् । 
हरिं विष्णुम्। विनिश्चित्य विरोषेण सुदं निशित्य। अमानुषैः पर्वतो 
द्रहननन्दानयनादिमिश्वेटितैरिःयर्थः ॥ 

र्फुरत्परानन्दरसप्रवाह- 

प्रपूणेकेवस्यमहापयोधो । 
चिर निमग्नाः खलु गोपसङ्क- 

रत्वपेव भूमन् पुनरुद्धतास्त ॥ ९ ॥ 
स्फुरत्यरानन्देति ॥ गोपसङ्घा; स्फुरत्परानन्दरसप्रवाहूर्णकेवस्य 

महापयोधो चिरं निममाः ख । गोपसङ्खाः गोपसमूहाः। स्फुर्परानन्द 
रसम्रवाहपपूर्णकेवस्यमहापयोधो स्फुरन् प्रकाशमानो यः परनन्दासको रसः 

तस्य प्रबहेण प्रपूणेः प्रकर्षेण पूर्णः केवल्याख्यो महापयोधिः महोदधिः 

तस्मिन्। चिरं चिराय। निमम्माः नितरां मम्र:। अभूवन्निति रोषः । 

विगङ्तिवेचयान्तरं ब्रह्मानन्द मन्वभूवन्नित्यथेः। हे भूमन् पुनः ते त्वया एव 
उद्धताः । भूमन् परिपूणं। ते गोपसद्खाः। त्वया श्रीकृष्णेन । एव 
कारेणान्येषां व्यवच्छेदः । उद्धृताः उन्ममाः हृताः ॥ 
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` अथ कवि; श्रीकृष्णस्य निप्कर्रह्मनन्यत्व प्रतिपादयन् प्रकरणर्ुप 

संहरति-- 

करचदरवदेवं देव त्रावतारे 

परपद मनवाप्यं दशितं भक्तिभाजाम् । 

तदिह पशुपरूपी स्वं हि साक्षात् पररमन. 

` पवनपुरनिवासिन् पाहि मामामयेभ्यः || १० ॥ 

कृरबदरवदिति ॥ दहे देव तत् इह पशुपरूपी खं हि सक्षत 

परासा। देव प्रकाशमान । तत् तस्मात् कारणात्। त्वं श्रीहृष्ण 

हिस्तवथ। साक्षात् स्वेच्छयाऽङ्गीकृतशुद्धसतत्वमय विग्रहतया परसयक्षगेचरतामप 

गतः। प्रासा सान्द्रानन्दावयोधासकं ब्रह्म | असीति दोषः। तद् 

माह- कुल अवतारे अनवाप्यं परपदम् एवं करबदरवत् मक्तिमाजां दशित 

मिति । कुत्रावतारे कस्मिन्नवतारे । अनवाप्यं प्राप्तुमशक्यम् 1 परपद € 

निरय ब्रह्म । एवम् उक्तप्रकारेण । करबदरवत् करस्थकरकेन्धूफरुमिव । मक्तिमार्जा 

भक्तानां गोपानाम् । दरितं प्रदरितम्। त्वयेति दोषः । निप्कलन्रहमस्वरूपाद्ग 

वतोऽन्येरेवं प्रषदप्रदशेनस्यारक्यलात् भगवान् श्रीकृष्णो निष्करत्ररैवेस्यथेः । 

अथ प्राथेयते- हे पवनपुरवासिन् खं माम् आमयेभ्यः पाहि इति । पवनपुर 

निवासिन् गुरुवायुपुरनाथ । मामनन्यज्ञरणम्। आमयेभ्यः गदेभ्यः । पाहि रक्ष ॥ 

इति गो विन्दृपटयभिषेकवणनं वरणरोकात् नन्वानयनवणने मोपानां ब्रह्मपदप्रदर नव्णनं च 

चतुष्षष्टितमदशकम् ॥ 



पश्चषष्टितमदश्चकम्। 

अथ भगवतो गोपसखीभ्यः प्रतिश्रतमनङ्खोस्सवं वणेयितुमुपकरमते-- 

गोपीजनाय कथितं नियमावसाने 
मायेत्खवं स्पथ साधयितु प्रवृत्तः 

सान्द्रेण चन्द्रमहसा ि्िरीद्रेताशे 
प्रापूर्यो मुरलिकां यथ्रुनावनान्ते ॥ १ ॥ 

गोपीजनायेति || अथ त्वं यमुनावनान्ते मुरलिकां प्रापूरयः। अथ 

जनन्तरम्। त्वं श्रीकृष्णः। यमुनावनान्ते यमुनावनस्य काङिन्दतरभुवो 

वनस्य अन्ते अभ्यन्तरे। मुरर्िकां वेणुम्। प्रापूरयः प्रकर्षेण पूरितवान् । 

मधुरं वेणुना सञ्जगावित्यथंः। ननु किमथमेतत् कृतवानिरयाकाङ्क्षायामाह-- 

नियमावसने गोपीजनाय कथितं मारोत्सवं साधयितुं प्रवृत्तः इति। नियमा 

वसाने नियमस्य गोपीभिः कृतस्य कार्यायन्यचेनन्रतस्य अवसाने विरामे । 

गोपीजनाय गोपस्रीसश्चयाय। कथितं "विदितं ननु वो मनीषितम्" इत्या 

दिना प्रतिज्ञातम्। मारोत्सवं कामोत्सवम् । साधयितुं सम्पादयितुम् । परवृत्तः 

उद्युक्तः सन् । यमुनावनस्य रमणीयतामाह--- सान्द्रेण चान्द्रमहसा हिशिरी 

कृतारो इति। सन्द्रेण चरत्काछिकतया निबिंडेन। चान्द्रमहसा चनि 

कया ¡] एतच्चोत्फुलमदिकाया अप्युपरक्षणम्। उक्तश्च श्रीमद्धागवते-- भग 

वानपि ता रात्रीः शरदोकुलमलिकाः। वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे" इति। रिरिरी 

कृतारो शिशिरीङ्ृताः शीतटीकृताः आशा दिशो यस्य। अनेन रद्यु 
दीपनसद्धाबो दशितः ॥ 

गोप्यः स्म॑ं॑विसृज्य यमुनावनप्राप्तो हेतुभूतं वित्तविमोहं ्रपुरिष्याह-- 

सम्पूछनाभिरुदितस्वरमण्डसाभिः 
सम्भूकयन्तमखिलं युवनान्तरारम्र् । 
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तवदवेणुनादयुपकण्यं षिभो तरुण्य- 
स्तत्ताट्शं कमपि चित्तविमोहमापु ॥ २॥ 

सम्मूछ॑नाभिरिति ॥ दहे विभो तरुण्यः तादशं कमपि चित्त 

विमोहम् आपुः। विभो परिपणे । तरुण्यः गोपवधूच्यः। तत्तादृशं स एव 

तादो यस्य तम्] अनुपमपित्यथः। कमपि अनिकेचनीयम्। चित्त 

विमोहं चित्तस्य मनसो विमोहं सम्मोहम्। आपुः प्रापुः। अतर हेतुः-- 
दद्रेणुनादम् उपकण्ये इति। दद्वेणुनादं तव श्रीकृष्णस्य वेणुनादं सरली 

रवम्। उपकण्य॑ आकण्ये। मुररीरवस्य मोरोखादनसाम्य दर्चयति-- 
उदितस्वरमण्डलामिः सम्मूछनामिः खिर भुवनान्तरारं सम्मूषछयन्तमिति। 

उदितस्वरमण्डकामिः उदितानि स्फुट श्रयमाणानि स्वरमण्डरानि प्रयोगभेदा 

यासु ताभिः । सम्मृछनामिः आरोहावरोदणस्पेस्सप्तमिः स्वरैः। यदुक्तम्-- 
कमयुक्तास्स्वरास्सप्त मूछनाः परिकीतिताः' इति। अखि समस्तम् । भुवना 

न्तरारु भुवनस्य करय अन्तरारुमभ्यन्तरम्। अत्र अन्तरारशब्दन 

तलंस्या जना रक्ष्यन्ते । तिरश्चामपि मूछितत्वं वयङ्यम् ॥ 

 चित्विमोदमुपगतानां गोपीनां प्वृत्तिमाह- 

ता गेदकृत्यनिरतास्तनयप्रसक्ता, 
कान्तोपसेवनरताश्र सरोरहाक्ष्यः | 

सव विसृज्य पुरीरवमो हितास्ते 
फान्तारदेशसयि कान्ततनो समेताः ॥ ३ ॥ 

ता इति ॥ जगि कान्ततनो गेहङ्कयनिरताः तनयप्रसक्ता; कान्तो 
सेवनरताः च ताः सरोरहाकषय स विन्य कान्तारं समेताः] अयीति 
सम्बोधने । कान्ततनो मनोहराकार । काश्चित् गोहकत्यनिरताः गृहकमं 
व्याप्ताः काचिच्च तनयप्रसक्ताः अपत्यखल्नपराः । काश्चन कान्तोप 
सेवनरताः पतिशुश्रषणरताः। चकारोऽनुक्तानां भोजनाद्िकर्मनिरतानां समुच्च 
याधः] सरोरुहाश्ष्य; गोप्यः | सवेमचखिकरु स्वस्वकर्म ¦ विस्य स्यक्त्वा । 
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कान्तारदेशम् अरण्यप्रदेशम् । समेताः प्राप्ताः। अत्र हेतुः- ते मुरी 

रवमोहिताः इति । ते श्रीकृष्णस्य । मुरटीरवमोहिताः मुरटीरवेण वेणु 
नादेन मोहिताः जनितसम्मोहाः स्यः ॥ | 

अथ गोपीनां मगवत्समागमसम्ध्रमं दर्शयति विभमिः-- 

काथिनिजाङ्गपरिभुषणमादधाना 
वेणुप्रणादुपकण्यं कृताधभूषाः। 

त्वामागता नयु तथैव विभूषिताभ्य 
स्ता एव संररुचिरे तव लोचनाय ॥ ४ ॥ 

काचिदिति |॥ वेणुप्रणादम् उपकण्ये काश्चित् निजाङ्गपरिभूषणम् 
आदधानाः लाम् आगताः । वेणुपरणादं मुरलीरवम् । उपकण्यं आक्यं । 

काधित् गोप्यः। निजाङ्गपरिमूषणं निजानामङ्खानां करचरणादौनां परिभूषणः 

वरुयनूपुरादि । आदधाना: आ समन्तादधानाः दधत्य: । अनुरागचेषटितो कि 

रियम् । यदुक्तम्---षविरोचनपथं त्वञ्य॒निर्गच्छत्यनलङ्क्ृताः इति । त्वां 
शीकृष्णम् । आगताः परप्ताः । कृताधमूषाः तथा एव ननु । अत्र निजाङ्ग 

परिभूषणम् आदधाना; वेणुप्रणादम् उपकर्ण्य इत्यपि योजनीयम् । आद् 

धानाः कुर्वत्यः । अत्रान्तरे वेणुप्रणादम् उपकण्यं मगवत्समागमत्वरया कृताधं 

भूषाः असमापितारक्करणव्यापाराः। तथेव तेनैव प्रकारेण । व्वामागता 

इवयत्रापि सम्बध्यते । नन्वित्यवधारणे | कृताधभूषासु भगवतः प्रीत्यतिशयो 

जात इत्याह-- ताः एव तव लोचनाय विभूषिताभ्यः संरुरुचिरे इति । 

ताः करधृतमूषाः ृताथमूषाश्च । एवेत्यवधारणे । तव श्रीकृष्णस्य । रोच 
नाय नेत्राय । विमूषिताभ्यः अरङ्छृताभ्यः। सेरुरुचिरे रुचये प्रीतये 
बभूवुः । सरङकरणकाविरु्बमसहमानानां तासां भरम्रकषेदशेनादिति मावः ॥ 

हारं नितस्बथुवि काचन धारयन्ती 

काश्चीश्च कण्डयुवि देव त्वाम् समागता। 
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हारित्वमार्मजघनस्य भुङन्द तुभ्यं 

व्यक्तं बभाष इव युग्धघुखी विरेषात् ॥ ५ ॥ 

भ भ 

हारमिति।॥ दे देव काचन नितम्बभुवि हारं कण्टभुवि काची 

च धारयन्ती सवां समागता। देव प्रकाशमान। काचन गोपी। नितम्ब 
मुवि जघनस्थले।! हारं समुक्तादाम। कण्डभुवि कण्टदेरो। काश्चीं 

रशनाम्। चकारः समुचये! धारयन्ती वहन्ती । त्वां श्रीकृष्णम् । 
समागता प्राप्ता। अत्रोखक्षते- हे मुकुन्द मुग्धमुखी आलजघनस्य 
विदोषत् हारितं तुभ्यं व्यक्तं वभाषे इव इति। मुग्धमुखी मुग्धं सुन्दरं 

मुखं यस्यास्तथाविधा सा गोपी। आस्मजघनस्य आसनः स्वस्य जघ 

नस्य॒नितम्बस्यापि। विरोषात् विरोषतः। हारितं दहारोऽस्यास्तीति 
हारी तस्य भावं मनोहरत्वं च। शेणोमयोरमेदाध्यवसायः। तुभ्य 
्ीकृष्णाय । व्यक्तं स्फुटं यथा भवति तथा। बमापरे अकथयत् | इवेति 

सम्भावनायाम् । मुखसोन्दयस्य प्रलकषतरेन तत्कथनं न च युक्तम् , 
नितम्बस्यांशुकाच्छनतया तस्य॒ मनोहरं वक्तन्यमेवेति गोप्याधित्तवृततिः 
मुग्धमुखीरेयनेन ध्वन्यते ॥ 

काचित् ङे पुनरसजितकञ्चुलीका 
व्यामोहतः परवधूमिरक्ष्यमाणा। 

त्वामाययो निरूषमप्रणयातिभार 
राञ्याभिषेकबिधये फलशीधरेव ॥ & ॥ 

काचिदिति॥ काचित् पुनः म्यामोहतः कुचे असज्ितकभ्चुढीका 
चामाययो । काचित् गोपी। पुनःशब्द्े । व्यामोहत व्थामोहात् । 
कुचे स्तनयोरित्यथः। असन्नितकन्लुरीका असयो जितकञ्नयुरीका । लवं 
श्रीकृष्णम् | आययौ प्राप | नन्वन्यामिर्गोपीभिः कुतो न॒ स्मारितेव्या 

शङ्कायामाह-- परवधूमिः अरक्ष्यमाणा इति। परवधूमिः अन्यामिर्गोषीमिः | 
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अलक्ष्याणां अदृष्टा च सती] त्यामोहः परवधूनामपि वेदितन्यः। अत्रो 
उसक्षते--निरुपमप्रणयातिभारराज्यामिषेकविधये करुदीधरा इवेति। निरुपम 
प्रणयातिभारराज्यामिषेकविधये निरुपमः अनुपमो यः प्रणयस्य प्रेमप्रकर्षस्य 
अतिभारः महान् भारः। अतिश्चय इति यावत् । तद्रूपे राज्ये स्थाप्य 
अभिषेकविधये अमिषेककरणाय । कल्शीधरा सुवर्णं कलशाद्रयं वहन्ती । इवेति 
सम्भावनायाम् ॥ 

अथ कासाश्चिद्रोपीनां भगवत्सन्निधि गन्तुमपारयन्तीनां पुण्यां गतिमाह-- 

काथिद्गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः 
स्वामेव देव हदये सुद्दं पिभाव्य। 

देहं विधूय परचिःसुखरूपमेकं 
त्वामाविज्ञन् पररमिमा ननु धन्यधन्याः ॥ ७ ॥ 

का्चिदिति॥ काधित् गृहात् निरेतुम् अपारयन्त्यः हे देव 

त्वामेव हृदये सुदं विभाव्य दें विधूय परचित्युखरूपम् एकं त्वामाविशन् । 

काधित् गोप्यः; गृहात् भवनात्। निरतं बहिगेन्तुम्। अपारयन्त्यः 

असमर्थाः सत्यः । भर्त्रादिभिबेलान्निवारितिस्वादिति भावः । देव प्रकाश्चमान। 

त्वां श्रीकृप्णम् । हृदये चेतसि । सुदं सुतरां दृदम्। विभाव्य ध्यात्वा | 

विजातीयभावनानन्तरितभगवद्धावनाप्रवाहं कृतवेत्यथः। देहं स्थूखसुक्ष्मासकम् | 

विधूय स्यक्त्वा । पर चित्युखरूपं परचिदानन्दस्वरूपम् । एकम द्वितीयम् । 

त्वां श्रकृप्णाकारं ऋ । आविशन् प्रापुः। ननु कर्मपाश्चबद्धानां कर्थं 

विदेहमुक्तिः सम्भवतीति चेन्न, भगव द्विरहजनितसन्तापातिश्चयेन विगतकिस्विषा 
भगवदाेषध्यानजनितानन्दातिङयेन प्रक्षीणपुण्यसञ्चयश्च ताः परमासानं श्री 

कृष्णं ध्यायन्त्यो मुक्ता बभूवुरिति ध्येयम् । उक्तञ्च ॒श्रीमद्धागवते-- 

दुस्सहग्रष्ठविरहतीततपधुताञ्ुमाः । ध्यानप्राप्ाच्युताश्ेषनिवत्य क्षीणमङ्गसाः ॥ 

तमेवे परमात्मानं जारबुद्धयाऽपि सङ्गताः | जहुगुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण 

बन्धना: ॥' इति। अथ कविस्तासां गतिमनुमोदमान आह---इमाः ननु 
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परं धन्यधन्या; इति इमाः सचोमुक्ता अछख्ब्धविनिर्ममा गोप्यः] नन्वि 

त्यवधारणे | परम् अर्थम् | धन्यघन्याः अतिशयेन धन्याः ॥ 

येन केनापि प्रकरेण श्रीकृष्णे मनस्समाधानं मोक्ष्हेतुरि्याह-- 

जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो 

नार्यो गताः परमररसगति शणेन । 

त तां प्रकाक्षपरमात्मतनु कथञि- 

चिते वहनरमृतमश्रमपरनुवीय ॥ ८ ॥ 

जाराटमनेति ।॥ अ प्रकाश्चपरमान्मतनुं तं तां कथञ्चित् चित 

वहन् अश्रमम् अमृतम् अस्नुवीय । प्रकाशपरमासतनुं प्रकदीकृतपरन्रह् 

स्वरूपम् । तं तथाविधम्। लां श्रीकृष्ण । कथञ्चित् येन॒ केनापि 

प्रकारेण | कामक्रोधादिमिरित्यथेः। चित्ते मनसि । वहन् दधानः 

अश्रमम् अनायासेन । अगतं मोक्षम् 1 अरनुवीय प्राप्नुयाम् । उक्तच 

श्रीमद्भागवते -कामं क्रोधं मयं स्नेहमेक्यं सोहृदमेव वा। नित्यं॑हरो 

विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते) इति। तसदाथमाह--नाथः जारास 

ना, न परमास्तया स्मरन्त्यः क्षणेन परमदहसगति गताः इति। 

व्यादिः यं जारासना उपपतिधिया | 

स्मरन्स्यः चिन्तयन्त्यः । क्षणेन ्जटिवि। 

विवेकिनां गतिं मोक्षम् । 

अव यम् 

न परमात्मतया न परमासन । 

परमहंसगतिं परमहं सानामासमानास 

गताः प्रापाः ॥ 

गोपीमिरष्टस्य भगवतः स्वहूपमाह-- 

अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभि- 

्ग्धरिमिताद्रवदनः कर्णावलोदी | 
निस्पीमकान्तिजिरुधिस्समवेकष्यमाणो 

विशवैकहय हर मे पवनेन रोगान् ॥ ९ ॥ 
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अम्यागताभिरिति॥ दे विेकह्य पवेश अभितः अभ्या 

ताभिः त्रजसुन्दरीमिः अवेक्षमाणः सुस्ितादरैवदनः करुगावोकी निस्सीम 
कान्तिजल्धिः सं मे रोगान् हर। विश्रैकह्य जगदेकमनोहर । पवनेश्च 

गुस्वायुपुरनाथ। अभितः परितः 4  अभ्यागताभिः आगताभिः/ क्व 

सुन्दरीभिः गोपसन्दरीभिः। अवेक्ष्यमाणः दरयमानः । सुग्धसिताद्रंवदनः 

मुग्धेन मनोहरेण स्मितेन मन्दहासेन अद्र सिक्तं वदनं सुखं यस्य सः । 

करुणावलोकी कृप्या गोपीविलोकयनित्यथः। निस्तौभकान्तिजरूषिः सीमा 

रहित्चोभासमुद्रमूतः। सीमा अवपिः। वतं श्रीकृष्णः | मे मम। रोगान् 

आमयान् । हर नाशय ॥ 

हति रासक्रीडायां गोपीनां भगवत्समीपगमनवण॑नं 

पथ्चषष्ितमदहाकमेकोनम् ॥ 

षटूषटितिमदशकम् । 

अथोपयातादु गोपीषु भगवतः प्रवत्तिमाह द्वाभ्याम्- 

उपयातानां सदशं ङस मायुधनाणपतविवद्ानाम् । 

अभिवाञ्छितं बिधातुं कृतमतिरपि ता जगाथ वाममिव॥ १॥ 

उपयातानामिति॥ लं ताः वामम् इव जगाथ | ववं श्रीकृष्णः 

ताः गोपीः। वामं प्रतिकरूरष् । इवेति सम्भावनायाम् , अवधारणे वा । 

नु भगवस्तासामननुकूरः किमेवमवददित्याकाङ्क्षायामाह- -कुसुमायुधबाण 

पातविवशानाम् उपयातानां सुद्याम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिः अपिं इति । 

कुसुमायुधबाणपातविवशाना कुसुमायुधस्य कामस्य बाणपातेन शरपातेन चिव 

शानामवशयचित्तानाम्। अत एवोपयातानां समीपे आगतानाम्। सुशं 
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्रनसुन्दरीणाम् । अमिवाज्छितम् अमिरुषितमन ् गससवम् । विधातुं कतैम्। 

कृतमतिः निश्चितमानस | अपिर्विरोधे। तासां मुखादनुरागपेशरा गिरः 

श्रोतुमिति भावः॥ 

भगवान् कुटवधूधमेमप्यादेव्याह- 

गगनगत ुनिनिवहं श्रावयितुं जगिथ इलवभूधमेम् । 
धम्भ खलु ते वचनं कमे तुनो निमेरस्य विश्रास्यम् ॥ २॥ 

गगनगतभिति ॥ खं गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं कुरुवधूधष 
तव श्रीकृष्णः । गगनगतम् अन्तरीक्षवतिनम् । मुनिनिवहम् ऋषि 

सञ्चयम् । कुरवधूधमे कुखवधूनां कुरखीणां धर्मम् । जगिथ उक्तवानसि । 

अल श्रीमद्वागवतम्--दुदशीरो दुभगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा| 
पतिः खीभिर्म हातव्यो रोकेष्ुमिरपातकी ॥ जस्वभ्येमयक्ञस्यं च पगु कृत 
मयावहम्। जुगुप्सितं च सवैत ओपपस्यं कुरलियाः।' इति] नन्वनुप 

नीतस्य कामोत्छव एवाधमेः, किमुत परखीभिः कुरुवधूमिः, अतस्तत्कतता कथिते 
कुलवधू्र्मे कथं मुनीनां विश्वासः स्यादित्याशङ्कां परिहरति- ते वचनं धम्प 
ख, कमै तु नो विश्चा्यमिति। ते तव श्रीक्कष्णस्य। वचनं वाक्यम् | 
धम्य धर्मादनपेतम्। खल्विति प्रसिद्धो । उक्तं च श्रीमद्भागवते -- श्व 
राणां वचः सस्यम् ' इति । तुवरो | 

जगिथ | 

तदाह -नो विश्वास्यप्िति। 
विश्वास्यं विश्रासयोग्यम्। जत्र दृतुः--निर्मरुप्य इति। निरगणतवात् कर्मा 
नधिकारिण हृयथः। अल श्रीमद्धागवतम्---धरमव्यतिकरमो दष्ट श्राणा 

च साहसम्। तेजीयसो न दोषाय वहे स्सवेभुजो यथा ॥' दति ॥ 

गोप्यो भगवदुक्ति निक्ञम्यातीव विहूखा यमू वुरि्याह-- 

आक्रण्ये ते प्रतीपं बणीमेणीरक्चः प्रं दीनाः । 
मा मा करुणासिन्धो प्रित्यजेत्यतिचिरं रिशेपुस्ताः ॥ ३॥ 
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आकर्ण्येति ॥ ताः एणीदशः इति अतिचिरं विलेपुः। ताः एणी 

दशः हरिणेक्षणा गोप्यः। इति अनेन प्रकारेण । अत्ति अतिमालम् 

चिरं चिराय। विलेपुः रुदत्य उयुरिप्यथेः। विपे हेतुः--परं दीनाः 

इति। परम् अव्यर्थम्। दीनाः क्षीणमानस्ाः सत्यः। दैन्ये कारण 
माह-- ते प्रतीां वाणीमाकरण्य इति। ते तव श्रीकृष्णस्य प्रतीपां 

परतिक्रूकाम्। वाणीं स्वागतं वः; किं करवाणि, कचचिदुत्रनस्यानामयम् , 

त्रतागमनकारणमलत, रजन्यां नेह सीभिः स्थेयम्, पतयः पितरो अतरः 

पुत्रा वा वोऽपदयन्तो विचिन्वन्ति, मा कृध्वं बन्धुसाहसमित्यादिषरूपासुक्तिम्। 

जकण्ये श्रुखा | विरपप्रकारमाह--हे करुणासिन्धो मा मा परित्यज 
इति। करुणासिन्धो कृपाम्बुधे। अनेन सम्बोधनेन परित्यागस्यानो चित्य 

योत्यते। मामेति द्विरुक्तिस्सम्भ्रमात्। परित्यज उपक्षस्व। नः इति 

दोषः ॥ 

अथ भगवान् गोपीनां मनोरथं पूरयितुमारेमे इव्याद-- 

तामं सुदि तेरेपितेः करुणाङरमानसो मुरारे तम् 
ताभिः समं प्रदृत्तो यथुनापुरिनेषु काममभिरन्तुम् ॥ ४॥ 

तासामिति ॥ हे मुररि त्वं तामिः समं यमुनापुरिनिषु कामममि 
रन्तुं प्रवृत्तः। मुरारे मुरासुरमदेन । तं श्रीकरष्णः। ताभिः गोपीभिः । 

सम॑ सह । यमुनापुखिनेषु कारिन्दीसेकतप्रदेरोषु | कामं यथेष्टम् । 

अभिरन्तुं करीडितुम्। प्रवृत्तः उद्युक्तः । भगवतः क्रीडोदयमे देतुः--करुणाकुर 

मानसः इति। करुणया कृपया आकुलमाद्रं मानसं मनो यस्य सः। 

कपार््रतायां देतमाह- तासां रुदितैः रपतिः इति। तासां गोप्लीणां 

रदतिः रोदनैः। र्पितेः भाषितिः। सरोदने्मा मा करुणासिन्धो परि 

त्यजेत्या्यारपिरितयथः ॥ 

अथ प्चमिग्रगवतो गोपीमिः सह यथेष्टविहारं वणेयति-- 
ग 60 
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चन्द्रकरस्यन्दरसत्ुन्दर्यणुनातटान्तवीथीप् । 

मोपीजनोत्तीयैरापादितसैस्तरो न्यषीदत्वम् ॥ ५॥ 

चन्दरकरेति॥ ववै चन्द्रकरस्यन्दरुसस्ुन्दरयमुनातटान्तवीथीषु गोपी 

जनोत्तरीयेः आपादितसंस्तरः न्यषीदः। लं श्रीकृष्णः। चन्द्रकरस्यन्दरुस 

सुन्द्रयमुनातटान्तवीधीषु चन्द्रकरस्य चन्द्रिकाया अमृतमय्याः स्यन्देन द्रवेण 

रसन्तीषु सोभमानासु खन्दरासु मनोहरासु यमुनायाः कारिन्यास्तान्तवीथीषु 

तीरपदेरोषु। गोषीजनोततरीयैः गोपीजनस्य गोपलीसञ्चयस्यो्तरीयेः कुचपटेः । 

आपादिदसंस्तरः आपादितः सम्पादितः संस्तरः आस्तरणं यस्य तथाविधः। 

तत्रास्तरणे इव्यर्थः। न्यषीदः उपविष्टोऽभूः ॥ 

सुमघुर्नपारपनेः करसंग्रहणेध चुम्बनोछामैः। 
गादालिङ्गनसङ्धस्त्वमङ्गनारो कमाङरी चक्षे || ६ ॥ 

सुमधघुरेति ।॥ लं ख॒मधुरनर्मारुपनैः करसंग्रहणैः चुम्बनोहछसः 
गाढारिद्गनसङ्खैः च अङ्गनारोकम् आकुटीचक्रषे। तं श्रक्कप्णः । सुधुरं 

^ ध ; ह = ५९ * < 
नमारुपनेः सुमधुरः सुतरां मधुरैः नमस्पनेः नमीरपेः। कररसंग्रहणे; 

करग्रहणेः। वचुम्बनोहासैः चुम्बनानामुष्ासैर्विरोषः । | जङ्काक्षिगण्डाधर्ा 
ध अ ब॒ ०, ¢ २९ ^, * अ दिषु स्थानेषु चुम्बनेरिरयथः। गादालिद्गनसङ्खैः क्षीरनीश्वद दपर ङ्सं शैः । 

चकारः समुच्चये । अङ्गनारोकं गोपीजनम्। आक्रुरीचक्मे द्रावयामासिथ ॥ 

णवं वाह्यसम्भोगमुपवण्यीभ्यन्तरसम्भोगं वर्णयति- 

वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तामाम् | 
तदपि विमो रमत्रि्रश्स्वान्तानां कान्त सुभ्रुवामदधा;ः ॥ ७॥ 

बामोहरणदिन इति।॥ दे विमो कान्त तं रसबिवशस्वान्तानां 
मुभरवां तत् अपिं अदधाः विभो परिपूणं। कान्त भनोहराकार। लं 

श्ी्रप्णः। रसविवदस्वान्तानां रसेन वाह्यसम्भोगजनितेनानङ्रसेन विवशम् 

अवशं स्वान्तं मनो यासां तासाम्। सुभ्रुवा त्रनगुन्दरीणाम्। अदधाः 



दराकम् दद] रासक्रीडावर्णनम् । ४७५ 

छृतवानसि। तददाथं दर्शयति --तासां वासोहरणदिने यत् वासोहरणं प्रति 
श्रुतमिति । तासां गोपीनाम्। वासोहरणदिने क््याधिन्यर्चनावसाने यस्नातीर 
निक्षप्तानां वखाणामपहरणदिवसे । यत् वांसोहरणं नितम्बाद्रस्ापहरणम्। प्रतिश्रुतं 
प्रतिज्ञातम् ॥ 

रदयन्तं वर्णयन्नाह-- | 

कन्दलितिषमलेशचं इन्दगदुस्मेरवक्तरपाथोजम् | 
नन्दसुत स्वां त्रिजगत्सुन्दरयुपगूह्य नन्दिता बालाः 

कन्दलितेति | हे नन्दद्ुत बारा: कन्दर्तिषमंठेशं कुन्दमदुस्मेर 

नन्दसुत नन्दास्मज। 

| ८ ॥ 

वक्त्रपाथोजं विजगप्युन्दरं तामुपगृह्य नन्दिताः। 

वासः गोपवनिताः। कन्दलितवमठेशं रतिश्रमात् कन्दर्तिः अङ्कुरितः 

पमलेशः स्वेदख्वो यर्िमस्तम्। कुन्दभरदुस्मेरवक्त्रपाथोजं वुन्दवत् वृन्द 

कुुमवत् मदुस्मेरमल्पसिितं वक्तपाथोजं वदनारविन्दं यस्य तम् । त्रिजग 

त्यन्दरं विरोकपन्दरम् । तवां श्रीक्ृप्णम्। उपगृह्य आलिङ्खय । नन्दितः 

हाः ॥ 

विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वम् | 
नितरामङ्गारमयस्तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम् 

परिरहेष्विति ॥ विरहेषु अङ्गारमयः सङ्गमे शरद्धारमयः च ववं पूनः 

तत्र सङ्गमे अपि अङ्गारमयः हि, इदं चितम्। विरहेषु वियोगेषु । अङ्गार 

मयः अङ्घारवत् गोपीनामतिश्चयेन सन्तापक्दिवयथः । सङ्गमे संयोगे। 

श्रद्धारमयः हारो चितवेषमूषालपगोपीनाभतिशयेन मनोमोदछ्त् । चकारः 

सम॒चये। लं श्रीकृष्णः । पनस्वर्था विरोषे । तमाह--ततेव्यादि । तत्र 

यमुनापुरिने । सङ्गमे गोपलीणां समागमे | अपिविरोधवोतकः । नितराम् 

अल्र्थमू | अङ्कारमयः अङ्गारवत् सन्ताप्कर; । दीति प्रसिद्धो । इदं 

सङ्गमे शरङ्गारमथस्याप्ययथेमङ्गारमयलम् । चित्रमद्भुतम् इति विरोधः । 

|| ९ ॥ 
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परिहारस्तु, अद्ध त्व सद्खमे नितरम् अरमय: इति | जङ्खेति सम्बोधने | 

अङ्ग कृष्ण । बदिराम्यन्तरेश्च सम्भोगविरोषैररमयः। गोपाङ्गना इति रोष; ॥ 

एवं सामान्यतो गोपीजनसम्मोगसुपवण्यानन्तरं विक्षिप्य राधिकासम्भोग 
खरु भगवन्तं स्तोति-- 

राधातुद्गपयोधरसाधुपरीरम्भरोटपात्मानम्। 
आराधये मवन्तं पवनपुराधीश्च शमय सकरुगदान् ॥ १० | 

राधातुङ्गपयोधरेति ॥ अहं राधात॒ङ्गपयोधरपाधुपरीरम्भरोदपासानं 
भवन्तम् आराधये । राधतुङ्गप्रोधरसाधुपरीरम्भलोटपासमानं राधायस्तन्नाम 
धेयायाः कस्याश्चित् गोपवनितायाः तुङ्गयोरुत्रतयोः पयोधरयोः स्तनयोरयं, साधु 
परीरम्भः गादाेषणं तत रोपः सामिलाषः जता मनो यस्य तम् । 
भवन्तं श्रक्ृष्णम् । आराधये पूजयामि । अथ परार्थयते हे पवनपुराधीश 
तवं सकरगदान् रामय इति। पवनपुराधीश गुरुवायुपुरनाथ। सकलः 
गदान् सकरान् बाह्मानाम्यन्तरांश्च सर्वान् गदान् वातादीन् रागादीश्चा 
मयान्। शमय नाशय ॥ 

इति रासक्रीडायां गोपीन † भगवत्कृतधर्मोपदेदावगनं 

यमुनापुलिने भगवता सह॒ विहारव्णनं च 

ष टूषष्ितमद शाकम् ।। 

सप्रषष्टितमदश्षकम् | 

एवं भगवतः छप्णाछन्पमाना गोप्य आत्मान मुवि स्ीणामभ्यपिरई 
मेनिरे हइस्याह-- 

स्फुरत्परनन्दरसारमकेन 

त्वया समापादितभोगरीराः । 
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असीममानन्दभरं प्रपन्ना 

महान्तमापुमेदमम्बुजाक्ष्यः ॥ १ ॥ 

रफुरत्पयनन्देति ॥ अम्बुजाक्ष्यः महान्तं मदम् आपुः । अम्बु 
जाक्ष्यः गोप्यः। महान्तं प्रकृष्टम्। मदं गवेम्। आपुः प्रपुः। मद 
कारणमाह--असीमम् आनन्दभरं प्रपन्नाः इति। असीमम् अपगतावधिम् । 

आनन्दभरम् आनन्दस्य रतिसुखास्मकब्रह्मनन्दस्य भरमतिरेकम् । प्रपन्नाः 

प्राप्ताः। आनन्दातिरेके हेतुमाह--सया समासादितभोगरीलः इति । त्वया 

श्रीकृष्णेन । समासादितभोगलीराः समासादिता प्राप्ता भोगलीख रतिक्रीडा 
याभिस्ताः। ननु भवता सङ्गताः प्रकृष्टं रतिसुखं यदपि प्राप्ता भवेयुः, 

तथाऽपि ब्ह्मनन्दं कथं प्रपन्ना इत्याकाङ्क्षाथामाह--स्फुरत्परानन्दरसासम 

केन इति। स्फुरन् प्रकाशमानः परानन्दो बह्मानन्द एव रसः जसा यस्य. 

तेन। आनन्दासमकस्य भगवतः समाश्ेषादिना रतिदुखरूपेण ब्ह्य(नन्दातिरेक 

मेवान्वमूवनिःव्यर्थः ॥ 

अथ भगवान् गोपीनां मदं नाशयितुं तिरोहितोऽम् दिव्याह-- 

निरीयतेऽसो मयि मम्यभाये 
रमापतिविश्वमनोभिरामः | 

इति स्म सवाः कलितामिमाना 
निरीक्ष्य गोग्रिन्द तिरोहितोऽभूः ॥ २॥ 

निलीयत इति ॥ हे गोविन्द त्वं ति्ेहितः अमू्ः। गोविन्द 
श्रीङ्कप्ण । तियेदितः अन्त्हितः। अन्तधनि हैतुमाद--सर्वाः इति स्म 

छरिताभिमानाः निरीक्ष्य इति । सर्वाः सकरा गोपीः । इति एवं निश्चित्य । 

स्मेति पादपूरणे, वाक्यालङ्कारे वा। ककितामिमानाः ककलितिः धृतः अभि 

मानो गर्वो याभिस्ताः। निरीक्ष्य टष्ट्। विचिन्तनप्रकारमाह----विश्वमनोभि 

रामः असौ रमापतिः मयि मयि अमायं निरीयते इति। विश्वमनोभिरामः 
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जगदेकमनेोहरः। रमापतिः रमाया. रष््याः पतिः! तस्या अपि मनो 

मोहनोऽवं शरी्कष्ण इत्यः । मवि मय्येव । द्विरकतिर्ोपीनां बहुत्वात् त्। अमाय 

निव्यीजम्। निरीयते आसक्तो भवति। अन्यासु दा्षिण्याहहिरेवानुराग 

प्रकश्नादिकमिति मावः) 

मगवानेकान्ते राधां नाम कामपि गोषीमरमयदिः्याह-- 

राधाभिधा तावदजातगवां- 
मतिप्रियां गोपवध मुरारे । 

भवानुपादाया गतो षिद्र 
र, 

तया खह् स्वैरविदारकाशे 

राघाभिधाभिति ॥ मवान् तावत् राधाभिधां मोपवधूस् उपादाय 

स्वेरविहारकारी विदूर गतः | मवान् श्रीकृष्णः । तावत् तदम 1 रघा 

गोपवधू गोपीम् । उपादाय जादाय। 

स्वैरविहारकारी । यथेच्छं विहारं कुबोणः । 
विदूरं दूरदेशम् 1 ननु कुतो राधाऽपि न सयक्तेति चेत्तत्राह॒-अतिप्रियामिति ) 

|} २ ॥ 

भिधा राघेसयमिधा . यस्यास्ताम् । 

तया राधया) सह् समम्) 

अति अतिमातं प्रियां वहमाम् । राधायां प्रेमातिश्चये हेतुमाह --अजातगवां 

मिति । अजातः अनुखन्नः गवैः अभिमानो य्यास्ताम् ॥ 

तिरोहितेऽथ स्यि जातताषाः 

पमं समेताः कमलायता्ष्यः । 

बने वने त्वां परिमागेयन्स्यो 
विषाद मापुभेगवन्नपारम् ॥ 2 ॥ 

विरहित इति॥ देभग वन् जथ कमरायताक्ष्यः खयि तिरोहिते 

सम जाततापाः समेताः वने वने खां परिमागैयन्स्यः अपारं विषादम् आपुः । 

भगवत् रेश्वरोदि सम्पन्न । अनेन भगवतस्त्रोधानसामथ्य चोत्यते | अथ 

अनन्तरम् । कमरायताक्ष्यः व्रजघुन्दरयः। ल्यि श्रीकृष्णे तिरोहिते 
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अन्तरहिते सति। समं तुल्यं यथा मवति तथा { जाततापोाः` जातः उसने; 
तः सन्तापो यासां ताः। तुस्यसन्प्राःइत्यथः'। समेताः मिकिताः } 
वेनं वने वनेषु सर्वत्र । , तां श्रीृष्णम् । पृरिमागेयन्त्यः पृरिति स्परभयन्यः 
अन्वषमाणाः । अपारम् अनवपिम् । विषादे दुःखप्र। आपुः परुः । 
च ठु मगवन्तं प्रापुरिति भावः ॥ 

गोपीनमन्वेषणपरकारमाह-- ` + 

हा चूत हा चम्पक कणिकार 

हा मद्धिके माति बारवल्यः । 

किं वीक्षितो नो हृदयेकचोर 
इत्यादि तास्त्वसवणा विलेपुः ॥ ५॥ 

हा चूतेति॥ स्वलवणाः ताः इव्यादि विच्पुः । तलसवणाः त्ववि 
श्रीङृप्णे प्रवणाः आसक्तवितताः । ताः गोप्यः । इत्यादि एवमादिप्रकारेण । 

विलेपुः विलप चक्रः । विकापप्रकारमाह--हा चूत हा चम्पक करथिकार 
हा मद्धिके मारति बाल्वल्यः युष्माभिः. नः हृदयेकचोरः कि वीक्षितः 

इति। सम्बोधनार्थस्य हेन्दस्य स्थाने सर्वत्रा दुःखातिरेकात् प्रयुक्तो 
दाराज्द इति द्रष्टव्यम्। चूत रसाट। बखस्यः बार्ल्ताः। युष्मा 

भिरिति शेषपूरणम् । नः अस्माकम् । हदयस्यैकस्य चोरः अहर्ता । न 
शरीरस्य । शरीर विहाय हृदयमातमपहत्य गतः कृष्ण इत्यर्थः । किमिति 

भञ्ने। वीक्षितः दष्टः। अचेतनेष्वपि सचेतनेष्विव प्रभो नानुपपन्नः 

कामातानाम् ॥ 

काचित् भावनया भगवन्तमद्र्षीदित्याह--- 

निरीक्षितोऽयं सखि पडूजाक्षः 

पुरो भमेत्याङलमारपन्ती । 
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त्वां भावनाचक्षुपि वीक्ष्य काचिः 
तापं सखीनां दिगुणीचकार ` ॥ ६ ॥ 

निरीक्षित इति ॥ काचित् सखीनां तापं द्विगुणीचकार | काचित् 
गोपी । सखीनां वयस्यानाम्। तपं सन्तापम्। द्विगुणीचकार द्विगुणं 
कृतवती । कथमेतदिस्याकाङ्षायामाह---इति आकुलम् आलपन्ती इति | 
इति अनेन प्रकारेण । आकुलं सखेदम्। जार्पन्ती कथयन्ती सती, 
आलापप्रकारमाह--अयं पङ्कजाक्ष: मम पुरः निरीक्षितः इति। पङ्कनाक्षः 
श्रीकृष्णः । पुरः पुरस्तात् । निरीक्षितः ष्टः । ̂ मयेति रोष; | ननु किं 
दो जन्यत्येवमुक्तप्िति चेन्नेवयाह--स्वां भावनाचष्टषि वीक्ष्य इति। लां 
श्रीकरप्णम्। भावनाचक्षुषि भावनाखूये चक्चुषि । भ।वनया चक्चुषेवेत्यधः | 
वीक्ष्य दषट्। णपरं गोप्या कयाचिदुक्तानामाश्चाजननादन्यासां तापो द्विगुण 
मवर्धतेस्यथं; ॥ 

जथोन्मादवस्थां प्राप्त गोप्यो भगवचेष्टितान्यनुचक्ररित्याह-- 

स्वदातिमकास्ता यम्रुनातरान्ते 
तवानुचक्रः किल चेष्टितानि। 

विचित्य भूयोऽपि तथेव माना- 
त्वया विषक्तां ददश राधाम् ॥ ७ ॥ 

त्वदाल्मिका इति ॥ ताः यमुनतटन्ते तव चेष्टितानि अनुचक् 
किक । ताः गोप्यः | यषुनातटानते कारिनदीतीरदेशे । तव श्रीष्णसय । 
चेष्टितानि पूतनावधशकटभञ्नकारियमरदनादीनि । अनुचकरुः अनुकृत | 
अत्र हेतुः--खदालिकाः इति। मावनाप्रकर्पेण तन्यतां गता ह | 
भगवान् राधामप्यमु्वदि सयाह-- भूयः अपि विचित्य तथा एव मानात् स्वया 
विमुक्तां राधां दयः च इति। भूयः पनः। अपिः समुचये । विचित्य 
भवन्तमन्विप्य । तयैव यथरेतरासां मानात् परित्यागस्तदरत् । भानात् जह 

मेवास्य प्रियतमा यद्न्या विहाय मया रमते इति गरवात्। तयां श्रौ 



दशके ष्-६५) रासकीडाक्णनश् । ४८९ 

कृष्णेन । विमुक्तां परियक्ताम्। मानमभज्जनयिति भावः। ' ` राधां तन्नाम 
धेयां गोपीम् । ̀ ददृश्युः अपदयन् । चकारः समुच्चये ॥ 

अथ गोपीनां प्रकृष्टां दीनदशामाह-- 

ततः समं ता विपिने समन्ता- 

त्तमोयतारावधि मागंयन्त्यः| 
पुनविभिभ्रा यथुनातगन्ते 

भृश्चं षिलेपुश्च जगुगुणांस्ते ॥ ८ ॥ 

तत इति॥ ततः ताः समं विपिने समन्ताच् तमोवतारावषि 
मागयन्त्यः पुनः यमुनातरन्ते विमिश्राः भृशं विषेपुः, ते गुणान् जगुः च। 
ततः राधादशंनानन्तरम्। ताः गोप्यः। सममिव्यस्य तयेत्यादिः। तया 

राधया। समं सह। विपिने यमुनावने। समन्तात् समन्ततः। तमो 

वतारावधि चद्रास्तमयपर्वन्तमित्यथः । मामयन्त्यः अन्वेषयन्त्यः। त्वाभिति 

रोषः। पुनः अनन्तरम्। यमुनातरान्ते कारङिन्दीपुरिने। विमिश्राः 
सम्मिकितिाः। भृशम् अव्य्थम्] सुस्वरमिय्थः। विचिपुः र्रदुः। ते 

तव श्रीकृष्णस्य। गुणान् सोन्दर्यादीन्। जगुः अगायन्त ॥ 

एवं गोपवनितासु नष्टगर्वासु विङ्कवायु च भगवांस्तासामाविरम्दित्याह-- 

तथा व्यथाप्षड्कुरमानपानां 

वजाङ्गनानां करुणेकसिन्धो । 
जगत्रयीमोहनमोहनात्मा 

त्वं प्रादुरासीरयि मन्द्हासी ॥ ९ ॥ 

तथेति ॥ अयि करुणैकसिन्धो त्वं ब्रजाङ्खनानां प्रदुरासीः। अयीति 
सम्बोधने। करुणेकसिन्धो कृपाम्बुराो। तवं श्रीकृष्णः । त्रजाङ्गनानां गोप 
खीणाम्। पुरस्तादिति रोषः। प्रादरासीः आविरमूः। परादुभूतस्य भगवतः 
रूपमाह --जगलनयीमोहनमोहनासमा मन्दहासी इति। जगल्नयीमोहनः कामः 

` 6 
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त्यापि मोहनः आसा स्वरूपं यस्य सः । मन्दहासी ` स्मयमानमुखान्यु 

जश्च | भगवतः प्रादुभौवे कारणमाह-- तथा व्यथासङ्कुलमानसानामिति । 

तथामूतया अनिर्देदयया व्यथया पीडया सङ्कुरम् आकुरं मानसं यासां तासाम् 

तासां व्यथामवरोक्य क्ररुणयेति भावः ॥ 

भगवद्नात् गोप्यः प्रमोदाकुखा बमूवुरित्याह-- 

सन्दिग्सन्दङ्षनमारमकान्त 

त्वाँ वीक्ष्य तन्व्यः सहसा तदानीम् । 

विः कि न चक्रु; प्रमदातिभारात् 

स॒व्यं गदात् पारय मारुतेक्ञ ॥ ९० ॥ 

घन्दिश्धसन्दषेनमिति ॥ तन्व्यः तदानीं सन्दिश्वसन्दर्शैनम् आसम 

कान्तं खां वीक्ष्य सहसा प्रमदात्तिमारात् किक न चक्रुः । सन्दिग्धम् 

इतः परमपि नाम तं द्रक्ष्यामि न वेति संशयविषयीमूतं सन्द्शेनम् अवो 

कनं यस्य तम्। इदं विशेषणे प्रमदातिभारे देतुतयोपात्तम्। जातम 

कान्तम् आसनः स्वभ्य कान्तं ब्रेष्ठम्। स्वां श्रीकृप्णम् | वीक्ष्य दृष्ट । 

सहसा इटिति । प्रमदातिमारात् प्रमोदातिरेकात्। किंकिं न चक्रुः 

बहुविधं चुम्बना्षषादिक चङ्रुरिव्यथः) अथ प्राथयते--हे मारुतेश सः चं 

गदात् पाल्य इति । मारुतेश गुरुवायुपुरनाथ । सः तथाविधटूषाम्बुराक्षिः । 

त्वं श्रङृष्णः। गदात् आमयात् | पार्य रक्ष मामिति रोषः 

इति रासक्रीडायां गोपीनां मदापनोदाय भगवत्तस्तिरोधानवर्णन् 

भगवदृर्षेषणवणंनं मग बदाचिभाववणने ख 

सत्तष्टितिमदरकम् । 



अश्षष्टितमदश्चकम् । 

अथ ` गोपीनां प्रमोदचेष्टितं वर्णयति-- 

तव ॒विरोकनाद्रो पिकाजनाः 
प्रमदसङ्छुलाः पङ्जेक्षण । 

अग्रतधारया सप्ता इव | 

स्तिमिततां दधुस्त्वत्पुरोगताः ॥ १ ॥ 

तवेति ॥ रहे पङ्कजेक्षण गो पिकाजनाः तव विलोकनात् अमृतधारया 

संप्ठताः इव प्रमदस्कुखः तदुरोगताः स्तिमिततां दधुः। पङ्कजेक्षण पदम 
रोचन । गोपिकाजनाः गोपाङ्गनाः । तव श्रीकृष्णस्य । बिरोकनात् दर्शनात् 
अखरृतधारयां अमृतस्य पीयूषस्य धारया संष्ठताः सिक्ताः । इवेति सम्भावनायाम् | 
भमदसङ्कुखः हषाकुलः । वलयुरोगताः तव श्रीकृष्णस्य पुरः अग्रे गताः 
परप्ताः। स्तिमिततां निश्वल्ताम् । दधुः प्रापुरितय्थः॥ 

अथ गोपीनां ह्षवेष्ितान्याह चतुभिः-- 

तदनु काचन सत्कराम्बुजं 
सपदि गृह्णती निर्िश्षङ्कितम् । 

धनपयोधरे संनिधाय सा 

पुलकपंधृता तस्थुषी चिरम् 

तरन्िति॥ तदनु काचन त्वत्कराम्बुजं सपदि निविशङ्कितं गृही 

धनपयोधरे सन्निधाय सा पुरुकसंवृता चिरं तस्थुषी । तदनु कश्चित्कारं 

काचन मोपी। त्वत्कराम्ुजं तव श्रीकृष्णस्य 

सपदि अरिति। निर्विशङ्कित निरशङ्ग यथा 

गर्ीत्वेव्यर्थः । धनपयोधरे धने पीने 

|| २ ॥ 

निष्पन्दमवस्थायानन्तरम् । 

कराम्बुजं करपङ्कजम् । 

भवति तथा | गरृहती आदधन।। 
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पयोधरे कुचे। सन्निधाय संयोज्य । सा गोपी। पुरुकसंवृता 

सप्यजनितेन पुरुकेन रोमाञ्चेन संवृता आचिता चिरं चिराय। 
तिरे था © 

भगवस्सपर्चसज्ञातानन्दातिरेकमनुमवन्ती . तस्थाविव्यर्थः ॥ 

भगवत्कर 

तस्थुषी 

तव॒ विभोऽपग कोमरुं युजं 
निजगरान्तरे पयेवेष्टयत् । 

गरसथुद्धवं प्राणमारूतं 

प्रतिनिरुन्धतीवातिहषेसा ॥ ३॥ 
तवेति॥ दहे विभो अपरा अतिहषला तव कोभं भुजं निज 

गरान्तरे पर्यवेष्टयत्। विमो परिपूणेस्वरूप । जपरा' जन्या गोपी। अति 
ह्षुरा अत्यथं हरषुला मुदिता । तव श्रीकृष्णस्य । कोमलं मृदुलम् । भुजं 
करम्। निजगलान्तरे स्वकीयकण्ठदेशो । पथवेषटयत् परितः अवेष्टयत् । 
वेष्टनफटमुखक्षते--गरुसमुद्रतं प्राणमारूतं ॒प्रतिनिरुन्धती इव इति। गल 

समुद्रतं विरव्यथया कण्ठदेशाहहिगन्तमु्युक्तम्। प्राणमास्तं श्वासानिरम् । 
परतिनिरन्धती वेष्टनेन निवारयन्ती। इवेति सम्भावनायाम् ॥ 

अपगतत्रपा कापि कामिनी 

तव भुखाम्बुजात् पूगचवितम्। 
प्रतिगृहय्य तदक्त्रपङ्जे 

निदधती गता पूणेकामताम् ॥ ४ ॥ 
अपगतत्रपेति ॥ कापि पूणकामतां गता। कावि काचन गोपी 

पूणकामतां परिपूणमनोरथ्वम् । प्रा्तजीवितफलत्वमिति यावत्| गता प्राप्त ¦ 
ननु कथमेतदित्याकाङ्क्षायामाट-- तव मुखाम्बुजात् पूगचवितं परतिगृहय्य 
तत् वक्तरङ्कजे निदधती इति। तवर श्रीकृष्णस्य मुखाम्बुजात् मुखारवि 
न्दात्। पूगचदितम् , पूगपदमल रक्षणा ताम्बूरुममिधतते। तस्य चवि 
तम्। प्रतिगृहय्य स्वमुखेन गृहीखा। तत् पूगचर्वितम्। ववेत्रपङ्कजे 
प्वमुखान्ने। निदधती निधायाम्बादयन्ती सती नन्वितराजु गोपीषु 
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परयन्तीपु कथमियमेतदकरो दिव्यताद--कामिनी अपगतत्रपा इति । कामिनी 
अत्यारूढटमनोभवा। अत एव अपगतत्रपा अपगता नष्टा वपा छ्जा यस्याः सा ॥ 

विकरूणो चने संविहाय मा- 

मपगत्तोऽसि का त्वामिह स्परदोत्। 
इति सरोषया तावदेका , 

. सजललोचनं वीक्षितो भगान् '॥ ५॥ 

विकरण इति ॥ ताव्त् भवान् सरोषया एकया इति सजल 

रोचनं वीक्षितः। तावत् तदानीम् । भवान् श्रीङ्ृप्णः। सरोषया प्रणयकोप 
वत्या । एकया कयाचित् गोप्या | इति इत्यभिप्रायेण । सजल 

रोचनं सजले सगाप्पे रोचने नेत्रे यस्मिन् कर्मणि त्था भवति तथा। 

वीक्षितः दृष्टः। इतिश्चब्दार्थमाह--विकरूणः स्वं मां वने संविहाय अप 
गतः असि, इह कात्वां स्परोदिति। बिकरुणः निदेयः। अत एव ववं 

भरीङृष्णः। मां भयक्चीटां त्वयि विसन्धाम्। वने भयानके कानने । 

संविहाय त्यक्त्वा । अपगतः निर्ग॑तः। इह गोपवनितासु। का त्वां 
सपरोत्। न कोपि स्पररोदिव्य्थः॥ 

पुनरपि भगवांस्ताभिः सम्िरितोऽभूदिव्याह-- 

इति यदाऽऽङ्ुठेरवह्यवीजनेः 
समघ्रुपागतो याभुने तटे। 

मृदुङ्चाम्बरेः कल्पितासने 
पुसृणभासुरे पयशोभथाः ॥ & ॥ 

इतीति ॥ तवम् इति मुदा आकरैः वहवीजनैः समम् उपागतः 
यामुने तटे धुखणमासुरे मृदुकुचाम्बरैः कल्पितासने पयश्चोभथाः। ववं 

श्रीकृष्णः । इति उक्तरकरिण। मुदा प्ीस्या। आकरैः अवश 
चित्ते; । वहवीजनैः गोपीजनैः । समं सह । उपागतः प्रप्तः। यमुना 
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तर्स्याल कर्ता यामुने तटे यमुनातीरे । धुसणमासुरे कुङ्कुमशोभिते। 
& =. 

गोपिकास्तनरिपतस्य कुङ्कुमस्य कुचाम्बरेषु सक्तसवादिति भावः । मृदुकुचाम्बरः 

मृदुभिः कुत्वम्बेेः स्तनावरणांशुकैः। कल्ितासने कल्पिते निमिते आसने 

पर्यशोभथा; विेसिथ ॥ 

अथ गोप्यो भगवन्तमप्रच्छदिव्याह् --- 

कतिविधा कृषा केऽपि समेतो 
धृतदयोदयाः केचिदाधिते । 

कतिचिदीद्ा मादशेष्वषी- 
स्यभिहितो भवान् वहवीजमै, ] ७ ॥ 

कतिषिधेति ॥ भवान् वह्वीजनेः इति अमिहितः। भवान् श्री 

ष्णः । वहवीजनेः गोपीभिः । इति एवम् | अभिहितः उक्तः । 
ष्ट इरयथेः । परश्षपरकारमाह--ङृपा कतिदिधा, केपि सर्वतः पृतदयो 

दयाः, केचित् आशिते, कतिचित् माद्रोषु पि शदशाः दति । षा 
द्या । कतिविघा कति विधाः प्रकारा यस्याः सा। केपि केचन। सर्वतः 
सवे । आश्रितानाभ्रितादिमेदमन्तरा सर्वेष्व: । ध्रतदयोदयाः भृतो 
दयाया उदयः विभावो येषां ते। केचित् अन्ये केचन\ आश्रिते 
रशारणागते, अनुजीविनि वा जने। धृतदयोदया दयाः इत्यलाप्यन्वेति। कति 
चित् अपरे केचित् । मादृशेषु मर्वपुलादीनपि विहाय यथा वयं खा करणं 
गताः, तथा सवे विसुञ्य शरणं गतेप्वपि जनेषु । श्दशा; समिय निदेयाः । 
दरयन्त इति शोषः । अतः कतिविधा छृपेति तत्व र ीस्यथः ॥ 

भगवतः परिसान्खनप्रकारमाह- 

अयि हुमारिका नेव शङ्क्यतां 
कटिनता मथि प्रेमकातरे। 

रथि तु चेतसो बोऽलुञत्तये 
कृतमिदं मयेत्यूचिवान् भवान् ॥ ८ ॥ 
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अयीति | मवान् इति ऊचिवान् । भ्वान् श्रीकृष्णः । इति 

एवम्। ऊचिवान् उक्तवान् | उक्तिप्रकारमाह--अयि कुमारिकाः मयि 

कठिनता न एव शङ्क्यतामिति । अयीति सम्बोधने । कुमारिकाः गोपाङ्गनाः । 

कटिनता निर्दयत्वम् । नैव शङ्क्यतां नैव शङ्कनीया । भवतीमिर्त्यथैः। 

कुत इत्यताह--परेमकातरे इति । युप्मसणयापायमीरो । ननु किमथेमेवं 

मवतां वयं पदियक्ता इव्यत्ाह-- मयि तु वः चेतसः अनुृृत्तये मया इदं 

मपि युष्मस्मणयामिखसषिणि । तुरवधारणे, वाक्यारङ्कारे वा। 

चेतसः हृदयस्य । अनुचृत्तये अनुवतेनाय । इदं भवतीनां 

अन्यथा अतिपरिचयादवज्ञा स्यादिति भावः॥ 

कृतमिति । 

चः भवतीनाम् । 

परस्यागः। तम् अनुष्ठितम् । 

अपि निश्नम्यतां जोवचछमाः 

प्रियतमो जनो नेदशो मम। 

तदिह रम्यतां रम्ययामिनी- 

परनुपरोधमित्यारपो निभो ॥ २ ॥ 

अयीति । दे विभो त्वम् इति जल्पः। विभो परिपूण। लं 

श्रक्कष्णः । इति एवम् । जल्पः उचिषे । उक्तिप्रकारमाद--अयि जीववहमाः 

निशम्थतामिति। अयीति सम्बोधने । जीववहमाः प्राणिभ्योऽतिप्रियाः । निशम्यतां 

। भवतीमिरिति शेषः । अतोक्तिमध्ये ्रूयतामिलयुक्तया वक्ष्यमाणस्य 

्रदधेयत्वमिति चोत्यते । ननु किमस्माभिः श्रोतन्यमित्यन्राह--मम ईदृशः 

तत् इह रम्ययामिनीषु अनुपरोधं रम्यतामिति। मम 

मतीनां प्ेमाभिलाषिणः। दशः भवत्य इव । पियतमः। पणयादिनेत्यथः । 

मवतीनां मदापनयनादिति भावः। तत् तस्मात्। इह यमुन पुलिने । ५ 

यामिनीषु रम्यायु चन्दिकोज्वरुतया रमणीयासु यामिनीषु (४ पु) ह+ 

निर्ाङ्क यथा मवति तथा। रम्यतां भवत्यो मया सह क्रीडन्त्वत्यथः ॥ 

श्यताम् 

विशिप्य 

प्रियतमः जनः न, 

अथ मगवतो रासक्रीडोयममाह-- 
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इति गिशधिक मोदमेदुरे 
वेनवधूजनेः साकमारमन्। 

कलितकोतुको रासखेरने 
गुरुपुरीपते पाहि मां गदात् ११५ 

इतीति ॥ दे गुरुपुरीपते रासखेरने कर्तिकौतुकः इति गिरा अधिः 
मोदमेदुरैः ब्रनवधूलनैः साकम् आरमन् सं मां गदात् पाहि। गुरु 
परीपते श्ीगुरवायुपुरनाथ ।. रासखेरने रासक्रीडायाम् । कलितिकौतुकः धत 
कोतुकः। इति एवम् | गिरा वाचा । अधिकम् अवरम् । मोद 
मेदुरः मोदेन सन्तोषेण मेदुरैः मांसरेः। भ्मोदमरतुन्दिसन्तःकरणैसि्ः। 
्रनवधूजनैः गोपसीजनैः। साकं सह । रमन् रममाणः । सं श्रङष्णः 
मामनन्यशरणम् । गदात् ञामयात् | पादि रक्ष ॥ 

इति रासक्रोडायां गोपीनां भगवत्समागमादानन्दपारवर्यव्णनं 

प्रणयकोपवणंन भगवस्करृतसान्त्वनवर्णनं च 

अष्षष्टितमद शाकम् ॥ 

एकोनसप्ततितमदशकम् । 

अथ पूर्वोपक्षिततां भगवतो रासक्रीडां वणैयितुमारममाणः प्रथमं तदु चि 
भगवतो नेपथ्यं वणेयति--- 

केशपाशध्रतपिञ्छिकाविततिस्वरन्मकरकण्डलं 

हारजारवनमालिकालसितमङ्गरागषनसौरमम् । 
पीतचेलघ्रतकाचिकाथितयुदश्चदंशुमणिन् पुरं 

रासकेरिपरिभूषितं त॒ दहि रूपमील्च कलयामरे ॥ १ ॥ 
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कैशपारोति ॥ रै ईय वयं तव हि सूपं कर्यामहे। ईद 
जगद्रक्षक । तव॒ श्रीकृष्णस्य । हीति वाक्यारङ्करि। सख्पं दिभ्य 

मङ्गरविग्रहम् । कख्यामहे ध्यायामि । ननु भगवतः अनन्तरूपत्वात् 
कीदशं रूपमित्यताह-रासकेख्पिरिभूषितमिति। रासक्रीडाये विरचितनेपथ्यम् । 
रासक्रीडा नाम भगवतो गोपीभिः सहाङ्गनामङ्गनामन्तरा श्रीकृष्णः, श्रीङ्कष्णं 
श्रीकृष्णं चान्तरेणाङ्गनेति मण्डलं विरचय्य करतारगीतैः सह नर्तनम् । 
भगवतो भूषणानि विवृणो ति- केशपाशधृतपिच्छिकाविततिसश्चरन्मकर कुण्डलं 

हारजालवनमार्कारकितम् अङ्गरागघनसौरभं पीतचेरधृतकाधिकाश्चितम् उदश्च 
दशुमणिनुपुरम् इति। केदापाशधतपिज्छिकावितति केशपाशो कवरीभरे 
एता अलङ्कृता पिनज्छिकाविततिः मयूरपिन्छविरचितः परितः परिदश्य 

मानचद्रकः शिरोरुङ्कारविरोषो यस्य ॒तत्। सश्चरन्मकरकुण्डलं सञ्चरुती 
गण्डलोले मकरकुण्डले मकराकारे कुण्डले यस्य॒तत्। हारजारुवनमाछ्िकिा 
रुख्तिं हारजकेः समुक्तादाममिः वनमार्किया पुष्पमाल्येन च कुरितं 

मनोहरम् । अङ्गरागधनसौरभम् अङ्गरागैः अनुर्मिः कुङ्कुमादिमिर्धनं 
निबिडं सौरं सुगन्धो यर्िमस्तत्। पीतचेरधृतकाश्चिकाश्चितं पीतचेठे पीता 
म्बरोपरि धृतया बद्धया काश्चिकया मणिमेखरुया अश्चितं शोभितम् । उदश्च 

दशुमणिनृपुरम् उदश्वदंश्ुनी उद्रतमयूखे मणिनृपुरे मणिमये नूपुरे मश्वीरे 
यस्य तत्| 

एवं भगवतो नेपथ्यविधानमभिधायानन्तरं रासक्रीडां बणंयति- 

तावदेव कृत मण्डने करितकञ्चुलीककुचमण्डले 

गण्डलोरमणिङुण्डले युवतिमण्डकेऽथ परिमण्डले । 

अन्तरा सकठसुन्दरीयुगरमिन्दि रमण सश्चरन् 

मञ्जुखां तदनु गसकेलिमयि कञ्जनाभ सञ्पादधाः ॥ २॥ 

तावदिति ॥ अयि इन्दिरारमण कञ्जनाभ त्वे तदनु मञ्जुखां 
रासकेकि समुपादधाः । अयीति सम्बोधने । इन्दिरारमण श्रीपते। कञ्च 
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नाम॒ पद्मनाम लं श्रीकृष्णः) तदनु तदनन्तरम् । मञ्जुखां मनोन्नाम्। 

रासकेरि नृत्तमीतादिकम्। समुपादधाः कृतवानसि} रासक्रोडायाः श्रका 

रमाह परिमण्डले युवतिमण्डले सकरुखुन्दरीयुगरम् अन्तरा सञ्चरन्निति। 

परिमण्डले विरचितमण्डठे। युवतिमण्डले युवतीनां गोपीनां मण्डले समूहे । 

सकरमुन्दरीयुगरं सकं समस्तं॒सुन्दरीयुगठं वन्दर्योः गोप्योः युगरं 

युग्मम्। अन्तरा मध्ये । सन्नरन तारानुकूल्येन पदविन्यासं कु्बाणः। 

“अङ्खनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना । इव्थमाकसिते 

मण्डले ताानुरोधेन पदविन्यासं दुर्बाण इत्यथेः। गोपीनामपि रास 

क्रीडो चितनेपथ्यविधानमाह- तावत् एव कतमण्डने करितिकञ्चुरीककुचमण्डले 

गण्डकोरुमणिकुण्डटे अथ इति। तावत् यदा भगवता नेपथ्यविधानम् , तदां। 

एवक्ररिण कारविलम्बामावो चोत्यते। कतमण्डने विरचितनेपथ्ये । करित 

कञ्चुरीककुचमण्डले कटितकञ्चुरीके आबद्धकञ्चुके कुचमण्डठे स्तनमण्डले 

यस्य॒ तस्मिन्। गण्डरोलमणिकुण्डके गण्डयो; क्पोख्यो; 

मणिमये कुण्डले यस्य॒ तसिमिन्] 

परिमण्डर इद्यत्रान्वेति ॥ 

रोले चञ्चठे 

अथ नेपथ्यविधानानन्तरम् । एतत् 

देवा भगवतो रासक्रीडामुपध्रुस्य तत्राजम्मुरियाह- 

बासुदेव तव भाखमानमिह रासकेलिरससोरमं 
दूरतोऽपि खलु नास्दागदितमाकलग्य इत॒काङ्ा । 

वेषभूषणविखासपेन्चलविरासिनी्चतसमावरता 
नाकतो युगपदागता वियति बेगतोऽथ सुरमण्डरी | ३॥ 

वासुदेवेति ॥ दहे वासुदेव अथ सुरमण्डली नाकतः युगपत् वेगतः 
वियति आगता । वासुदेव श्रीकृप्ण | अथ अनन्त्रम्। सुरमण्डरी 

देवसद्भः। नाकतः स्वगौत्। युगपत् एककाल एव्.। वेगतः जवात् | 
पियति नमसि। आगता विमानाधिरूढा समागता। आगमने हेतुः-- 

कुतुकाकरुखा. इति। कुतुकेन कौतुकेन आकुला । रासकरीडादशचने त्ुक्यादिति 
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भवः। ननु दूरस्था देवाः कथमेतदवागच्छन्नित्यत्राह--तव भासमानं 
रासकेङिरिससोरभं दूरतः अपि खलु नारदागदितमाकल्थ्य इति। तव 
श्रीकृष्णस्य । भासमानं शोभमानम्। रासकैङिरससोरभं रासकेरिः रास 
कीडव रसः रसनीयल्वा्स्य यत् सौरभं मनोक्ञत्वम्। दूरतः दूरदेशे । 
अपिविरोधे। खल्विति वाक्यालङ्कारे । नारदागदितं श्रीनारदोक्तम्। आकर्य्य 
श्रला। न केवरं देवाः, जपि तु देवाङ्गना अपि कोतुकत्तत्राजमुरित्याह-- 
वेषभूषणविरासपेशलविलापिनीशतसमाद्रता इति। वेषः नेपथ्यः भूषणानि 

आभरणानि विखसाः विरासचेष्टितानि तेषु पेरटेन विदग्धेन विंासिनीशतेन 
विरासिनीनां सुन्दरीणां शतेन। वबहीमिर्विरासिनीमिस्ियर्थः। समावृता 
समन्तादावृता सती ॥ 

एवं भगवतो रासक्रीडाया वर्णनस्य मध्ये तदवरोकनाथ देवानामागमन 
मभिधाय पुनरपि तां रासक्रीडां वर्णयति द्वाभ्याम्-- 

वेणुनादकृततानदानकरगानरगगतियोजना- 

लोभनीयमृदुपादपातकृततालमेरनमनोहरम् । 
पाणिसंकणितकङ्णं च अुहुरसरम्बितकराम्बुजं 

श्रोणि बिम्बचलदम्बरे भजत रासकेटिरसडम्बरम् ॥ ४ ॥ 

वेणुनादेति ॥ यूयं वेणुनादङृततानदानकरुगानरागगतियोजनालोभ 
नीयमृदुपादपातङ्ृततार्मेलनमनोहरं पाणिसंकणितकङ्कणं मुहुः ` अंसरम्ित 

कराम्बुजं श्रो णिबिम्बचरुदम्बरं च रासकेरिरसडम्बरं भजत । दहे जना इत्य 
ध्याहतम्यम् । वेणुनादङ्कततानदानकरगानरागगतियोजनारोभनीयमूदुपादपात 

कृततालमेरनमनोहरं वेणुनादकृतेन वेणुनादेन वेणुरवेण कृतेन तानदानेन गान 

निदानभूतस्वरतिरोषप्रयोगदरशनेन करस्य कण्ठो स्थिततया अतिमधुरस्य गानरागस्य 

गीतरागस्य गतेर्विरोषमार्मस्य योजनया संयोजनेन च रोभनीयो मनोहरः यो मृदु 

पादपातः मृदुः पादविन्यासः त्तेन तार्मेरनेन तारस्य मेलनेन सश्चलनेन मनो 

हरं मनोज्ञम् । पाणिसंकणितकङ्कणं करकणितवर्यम्। अंसरम्ितकराम्ु 
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जम्, अंसे गोपीनां स्कन्ये रुम्बितं विन्यस्तं कराम्बुजं पाणिपद्कज यदि 

सतत्। श्रोणिविम्बचरदम्बर ्रोणिविमब जघनप्रदेदो चरत् वरमानम् अम्बर् वख 

यर्सिमस्तत्। चकारः समुच्चये । रासकेरिरसडम्बर रासकेङ्रिसस्य रासक्रीडारसस्य ` 

डम्बर परिपोषम् । भजत भजघ्वम् ॥ 

शरद्धया पिरचितादुगानकृततारतार मधुरस्वरे 

नसैनेऽथ ककिताङ्गहारछकिताङ्गहारमणिभूषणे । 

घम्मदेन कृत पुष्पवषेमरुन्मिषदिविषदां इरं 

चिन्मये सवयि निरीयमानमिव सम्पुमोह सवधूकलम् ॥ ५ ॥ 

्रद्धयेति ॥ अथ नतेने श्रद्धया विरचितानुगानङ्कततारतारमधुरस्वरे 

ररतिङ्हारढसरितिङ्गहारमणिमूषणे सम्मदेन करृतपुष्पवपरम् अलमुन्मिषत् स 

वधूकुरं दिविषदां कुरुं चिन्मये तल्लयि निलीयमानमिव सम्मुमोह \ 

अनन्तरम् । न्ने नेतते। श्रद्धया कौतुकेन । विरचितानुगानङृततारतार 

मधुरस्वरे विरचितेन कृतेन अनुगानेन परोन्नीतोन्नयनरूपेण कृतः तारतारः 

अलुः मघुरः मनोहरः स्वरः रश्द्विशेषो यरिमस्तथामूते । लखिताङ्गहार 

दरिताङ्गहारमणिमूषणे कक्तिः मनोज्ञैः अङ्गहरः अङ्गविकषषेः लकितानि स्वस्थानात् 

च्युतानि अद्धहारमणिमृषणानि अङ्गस्थानि ह।रमणिभूषणानि हारा सुक्तादामानिं 

मणिमूषणानि मणिमयानि भूषणानि यर्िमस्तथाविधे च सति । 

स्वातिद्चायिप्योगातिश्चयदेनजनितेन प्रमोदेन । 

अथ 

सम्भदेन् 

करतपुप्पवषे कतं पुष्पवषं 
पष्पवृष्ि्यन तत्| अलम् अरयथेम् । उन्मिषत् दशनोत्सुकम् । सवधूकुरं 
स्त्रीसमूहम् । दि विषदं देवानाम्। कुरं समूहः । चिन्मये, अत्र चिद् 
मानन्दस्याप्युपरक्षणम् । चिदानन्दमये इव्यथः! त्वयि श्रहृष्णे। निरी 
यमानं नितरां रीयम।नम् । अदृष्टद्रषहदेयदशेनभेद व्यर्थ ; । इवेति सम्भाव 

नायाम् | सम्मुमोह सम्मोहमापि ॥ 

रासक्रीडया प्रबृद्धप्रहषाणां गोपीनां मोदचेष्टितान्याह द्।भ्याम्- 

स्विन्नसम्नतनुब्टर तदनु कापि नाम पशुपाङ्कना 

कान्तमंसमवरुम्बते स्म॒ तव तान्तिभारणुकरेक्षणा । 
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काचिदाचकितङ्धन्तङा नपपरीरपारषनसोरभं ¢ 

` वश्चनेन तव सञचुचुम्ब थुजमश्ितोरुपुरुकाङ्करम् ॥.६ ॥ 

स्विन्नेति ॥ तदनु कापि. नाम पद्युपाङ्धना तव॒ कान्तम् अंसम् 
अवरम्बते स्म! . कापि नाम काचित्। पुपाङ्गना गोपी । तव श्रीङृष्णस्य । 
कान्तं मनोहरम्। अंसं भुजमूलम् । . अवलम्बते स्म अवकम्बधातिष्त् । 

अल्न॒हेतुमाह--सििन्नसन्नतनुवहटरी. तान्तिभारसुकृलेक्षणा इति। ` सिवन्नसन्न 

तनुवल्ररी स्विन्ना स्वेदाद्रा रासक्रीडया सन्ना प्राप्तसादा ` तनुव्क्री कुसुम 
मज्ञरीवातीव सयुकुमरा॒तनुयेस्याः सा। तान्तिमारमुकुलेक्षणा तान्तिमारेण 

सःदातिरेकेण मुकरलेक्षणा सुकरुरितिलोचना च सती! काचित् आचरितिकुन्तङा 

नवपटीरसारघनसौरमं तव॒ भुजम् अश्चितोरुपुलकाङ्कुरं बश्चनेन सञ्चुचुम्ब । 
आचर्तिकुन्तरा विश्धत्कबरीमरा। नवपटीरसारघनसोरभं नवपरीरसारवत् 

नूननमर्यजसारवत् धनं सौरभं सौरभ्यं यस्य तम्। तव श्रीङृप्णस्य। भुज 

करम् । अच्धिपोसुरुकाङ्कुरम् अच्चिताः चुभ्बना्थं निजकराभ्यां भगवत्करस्य 
गररणेन सञ्जाता उरषो महान्तः पुरकाङ्कुराः रोमाञ्चा यस्मिन् कर्मणि 
त्था मवति तथा। वश्चनेन अन्यापदेशेन। सन्चुचुम्ब चुम्बितवती । 

पुरकाङ्कुराणां हरषानुभावत्वम् ॥ 

कापि गण्ड्ुषि सन्निधाय निजगण्डमाङरितङ्ण्डरं 

पुण्यपूरनिधिरन्यवाप तवर पूगचवितरसाम्रतम् । 
इन्दिराविहतिमन्दिरं यवनसुन्द्रं हि नटनान्तरे 

त्वामवाप्य दधुरङ्गनाः किमु न सम्मदोनमददन्ञान्तरम् ॥७॥ 

कापीति। कापि तव गण्डभुबि निजगण्डम् अकुङितकुण्डलं 

सतनिधाय पूगचरवितरसामृतम् अन्ववाप। कापि काचित् गोपी। तव 

श्रीकृष्णस्य] गण्डभुवि कपर्दे । निजगण्डं स्वकपोकम्। आकुरित 
कुण्डलम् आकुर्पिं चार्तिं कुण्डलं यस्मिन् कमेणि त्था भवति तथा} 
सन्निधाय संयोञ्य। पूगचवितरसागरतं पूगचवितरसं वीटिकारसमेषारृतम् । 
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अन्ववाप प्रतिजग्राह | कथमस्या अताधिकरः सममूदित्याह--पूण्यप्रनिधिः 

इति। पूषण्यपूरस्य पुण्यसश्चयस्य निधिनिधानम् | अङ्गनाः हि नटनान्तर 

ल्ामवाप्य किमु सम्मदोन्मददशान्तरं न दधुः । अङ्गनाः गोप्यः । टिस्त्वथ | 

नरनान्तरे नृत्तमध्ये । त्वां श्री्ृष्णम् | अवाप्य प्राप्य । किमु कीटग्विधम् । 

सम्मदोन्मददशान्तः सम्मदेन प्रमोदेन कृतम् उन्मददशान्तरं पूवापरानुसन्धान 

वधुबैरक्षणमवस्थाविरोषम् 1 दधुः धतवत्यः। तासां सम्मदातिरेके हेतुमाह-- 

इन्दिराविहतिमन्दिरं सुबनघुन्द्रमिति। इन्दिराविहतिमन्दिरम् इन्दिरायाः 

रक्ष्याः विहृतिमन्दिरं विहारस्थरम्तम्। भुवनसुन्दरं विरोकसुन्दरम् । 

वरिजगस्ुन्दरस्य भगवतो रामादित्ययेः ॥ 

रासक्रीडया गोपीनां प्रमोदमम्रतामाह-- 

गानमीश्च विरतं फमेण किर वाद्यमेलनभुपारत 

ब्रह्मसम्मदरसाङ्खाः सदसि केवरं ननृतुरङ्गनाः। 

नाविदन्नपि च नीविक्रां किमपि $न्तलीमपि च कञ्चुरां 

उयोतिपामपि कदम्बं दिति विलम्बितं फिमपरं वृत्रे ॥ ८ ॥ 

गानमिति ॥ दे ३श अङ्ना: सदसि केवरं ननृतुः ¦ ईश जगद्रक्षक | 
अङ्गनाः गोप्यः। सदसि सभायाम्। केवट ॑ननृतुः नर्तेनमाललं विदधुः । 

जल देतुः--त्रह्मसम्मदरसाकुराः इति। ब्रह्मसम्भद्रसेन ब्रह्मानन्दानुभवेन 
आकुराः परवशाः सस्यः। विगरितवेद्यान्तरन्ह्यानन्दानुमवादिव्यर्भः । न्नस्य 
केवस्यमाह -- क्रमेण गानं विरतं किर, वा्यमेरनम् उपारतम्, अपि 
च नीविकां कुन्तरीं कनञ्चुरी किमपि न अविदन्निति। कमेण कमात् । 
गानं गीतम्। विरतम् उपारतम्। किलेति वार्तायाम् वाय्मेनं वाद्यानां 
मृदङ्गादीनां मेखनं वादनम्) उपारतं ॑निवृत्तम्। अपि च किञ्च 
अङ्गना इव्यत्ापिं (सम्बध्यते । नीविकां वसबन्धम्। 

कुन्तीं कचभरम् । किमपि विशां 

न अवागच्छन्। कश्च, दिवि ज्योतिषां 

कञ्चुरं कुचपटम् | 

काच्चिदपीत्यथंः। न अविदन् 

कदम्बकम् अपि विरुम्बिवम् 



देराकम्-६९] रासक्रीडावणनम् । ४९५ 

इति।. दिवि व्योप्ि। ज्योतिषां ग्रहनक्षत्राणाम्। कदम्बकं समूहः| 
विरुम्बितं विरुम्बं जममुरिः्यथंः । रासक्रीडादश्चनजनितानन्दमम्रतयेति भावः। 

जपरं किं व्रुवे। अपरम् अन्यत् गनंविरामादिकम्। किं किमथम्। 
रवे कथयामि । ज्योतिषामपि तथात्वे का कथाः गोपीनामियर्थः ॥ 

अथ भगवांस्तासां कामोत्सवमप्यदारिव्याह-- 

मोदसीभ्नि युवन षिलाप्य धिहति समाप्य च ततो िभो 

केरिपम्प्रदितनिमेलाङ्गनवषमटेश्चसुभगात्मनाम्। 
मन्मथासहनचेतसां पड्युपयो षितां सुकृतचो दित- 

स्ताषदाकलितमृतिरादधिथ मारबीरपरमोत्सवान् ॥ ९ ॥ 

मोदसीभ्नीति॥ देविभो तवं मोदसीश्चि भुवनं विखाप्य ततः विहृति 
समाप्य च केङिसिम्मृदितनिमंलाङ्गनवपमेटेशसुभगासनां मन्मथासहनचेतसां पडयुप 
योषितां मारवीरपरमोस्सवान् आदपिथ | विभो परिपू्णं | . त्वं श्रीकृष्णः । 
मोदसि ब्रह्मानन्दे। भुवनं द्र्टूलोकम्। विलाप्य मज्ञयित्वा । ततः 
अनन्तरम् ¦ विहृति रासक्रीडम् । समाप्य परिसमाप्य । चकारः समुच्चये | 

केरिसम्मृदितनिमलाङ्गनवषमलेशसुभगासमनां केल्या रासक्रीडया सम्प्रदितानि 

निमलन्यङ्गानि यासां तासां नवेन नूतनेन धम॑लदोन स्वेदरवेन सुभगो मुक्ता 
मणिभूषित इव रमणीयः आसा अङ्गं यासां तासाम्। मन्मथासहनचेतसां 

मन्मथेन मनो मथ्नातीव्यन्वथनामकेन कामेन असहनं सुरतन्यापारलीखकारक्षेपा 

सदिष्णु चेतो मनो यासां तासाम् | पड्ुपयोषितां गोपाङ्गनानाम्} मारवीर 
परमोत्सवान् मारवीरस्य अनङ्गवीरस्य परमोत्सवान्। उच्छृष्टान् सुरतविहोषा 

नित्यथेः। बहुवचनेन नानाविधान् बाह्यानाम्यन्तरांश्च सुरतविदोषान् चोत्यते । 

आदषिथ दत्तवानसीव्य्थः। नन्वेकस्य कथमनेकामिस्सह युगपत् सुरतविधान 

मित्याशङ्कायामाह--तावत् आकरितमूतिः इति। यावस्यो गोप्यः, तावत्यः 

आकराः धृताः मूतेयो विग्रहा येन तथोक्तः सन्। ननु तपोभिरपि दुरापो 
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हरिः कथमेवं -गोषीनामधीनतामगमदिर्यताह-- स
ुङृतचो दितः इति । सृतेन 

पुण्येन चोदितः प्रेरित : 
॥ 

मरगवतो मारोत्सवश्रान्ताभिर्गोपीमिः समं जरक्रीडामाह-- 

केलिमेदपरिरोकित्ताभिरतिसालिताभिप्रालिभिः 

स्ैरमीश्च ननु घरजापयसि चारु नाम विहृति व्यधाः । 

काननेपि च विसारिश्ीतरकिशोरमारुतमनोहरे 

घूनसौरभमये विङेसिथ षिराधिनीशतविमोहनम् ।। १० ॥ 

देरिभेदेति ॥ ननु ैश लं सूरजापयसि स्वैरम् अबरारिमिः 

चार नाम विहि व्यधाः। नन्विस्यामन्त्रणे। ईशा जगद्रक्षक। त्व 

श्र्ष्णः । सूरजापयसि यमुनाजले । स्वैरं यथेच्छं यथा भवति तथा । 

अबलारिमिः गोपीसच्चयैः। सममिति शेषः। चारु मनोहरम्। नामिति 

प्रसिद्धौ । विति क्रीडाम्। व्यधाः कृतवानसि । गोपीनां जसक्रीडोचिता 

मवस्थामाह--केरिमिदपरिोर्तिाभिः अतिखर्तामिः इति । केलिभेदपरिखे 

रिताभिः केरिभेदैः बैराभ्यन्तरेश्च नानाविधैः सुरतव्यापारविकषषैः परिोर्ताभिः 

आकुीक्रियमाणाभिः। सुरतश्रान्वामिरिर्यथः। जतिरारितिभिरसथ रारि 

तामिः। अथ वनविहारमाद--अपि च कानने विरासिनीश्षतविमोहनं विलेसिथ 

इति। अपि च किञ्च कानने बने। विरसिनीशतविमोदनं वरिासिनी 

शतैः अनेकामिर्विङासिनीमिः विमोहनं रम्यं यथा मवति तथा। विलेसिथा; 
श्ोमथाः । काननस्य रमणीवतामाह--विसारिकशीतलकिशोरमारुतमनोहरे 

सूनसौरभमये इति। विसारलीककिशोरमरतमनेोषरे विसारिणा विजयता 

शीतलेन शिशिरेण किशोरमारुतेन मन्दमरुता मनोहरे रम्ये। सूनसौरभमये 

कुलुमसौरभ्यातिशयवति ॥ 

भगवान् ब्रह्मादीनामपि गोपिकादु बहुमानमुखादयामासेरयाह -- 

कामिनीरिति हि याभिनीषु खलु कामनीयकनिधे भवान् 
€ + 

पूणमुम्मदरसाणेवं कमपि योगिगम्य मनुभावयम् । 
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ब्रहमशङ्रगुखानपीह प्पाद्गनासु बहुमानयन् 
भक्तरोकगमनीयरूप कमनीय कृष्ण परिपाहि माम्॥ ११॥ 

काभिनीरिति॥ दहे कामनीयकनिधे भवान् ब्रह्मशङ्करमुखान् अपि 

श्ट पश्ुपाद्नायु बहुमानयन् हि। कामनीयकनिधे कामनीयकरस्य 

सोमाग्य्य निधे निधानमूत । भवान् श्रीकृष्णः] ब्र्मरङ्करमुखान् विधि 
राङ्करादीन् । कि पुनरन्यानिव्यपिशब्दाथंः । इह -प्रथिव्याम् । परुषाङ्ध 

नासु गोपीषु। बहुमानयन् बहुमानयुक्तान् कुबन्। दीति प्रसिद्धो । 
मरह्मादीनां बहुमानोखादनपरकारमाह-- कामिनीः इति यामिनीषु खट योगि 

गम्यं कमपि पूर्ण॑सम्मदरसार्णवम् अनुभावयन्निति। कामिनीः गोपीः। 
इति उक्तप्रकारेण। यामिनीषु निशाघु। खल्वि्नि वाक्यालङ्कारे । योगि 
गम्यं योगिभिेम्यं प्राप्यम्] कमपि अनिव॑चनीयम्। पूर्णसम्भदरसार्णवं 
जघ्मानन्द मित्यथेः। अनुभावयन् आस्वादयन् | अथ प्रार्थयते-- टे भक्त 
रोकगमनीयरूप कमनीय कृष्ण मां परिपाहि इति। भक्तलोकगमनीयरूप 
भक्तरोकानां भक्तजनानां गमनीयं प्राप्यं खूपं यस्य तथाविध। कमनीय 

मनोहरःकृते। मामनन्यश्चरणम्। परिपाहि त्रायस्व ॥ 

इति रासक्रीडायां कमनीयरूपधारिणा. भगवता 

सह गोपीनां नृत्तगीतादि बिरास्तवणं नम् 

पकोनसक्ततितमदरकं सेकम् ॥ 

7? 63 



सप्रतितमदशकम् 

अथ विदयाधरशापमोचनं वणंयितुमुपक्रममाणः प्रथमे तद्धतुभवतार 

यति-- 

इति त्वयि रसालं रमितवह्टमे वद्वा; 
कदापि पुरपम्विकाकमितुरम्थिाकानने । 

समेत्य भवता समं निश्चि निषेव्य दि्योत्सवं 
- - सुखं सुषुपुरणरसीदुव्रजपयग्रनागस्तद। ॥ १ ॥ 

इतीति ॥ व्वयि इति रसकुरं रमितव्छमे कदापि वहवाः 

अम्बिकाकानने अम्बिकाकमितुः पुरं भवता समं समेव्य निशि दिव्योत्सवं 

निषेव्य सुख सुषुपुः। त्वयि श्रीकृष्णे | इति उक्तप्रकारेण । रसाकुरं 

रसेनाकुरं यथा मवति तथा। रमितवहमे रमिताःः वमाः प्रियतमा 

गोप्यो येन ̀ तथाविधे सति। कदापि कदाचित्) व्वा: गोपाः। 

अम्बिकाकानने अभ्िकावने। अम्बिकाकमितुः पा्वतीपतेः। पुरं क्षत्रम् । 

भवता श्रीहृष्णेन। समं सह । समेत्य प्राप्य। निशि राब्लो। दिव्यो 

स्सवं॑दिव्यमुत्सवम्। निषेव्य अनुमूय । सुखं यथा भवति तथा। सुषुपुः 

सुता बमूवुः। तदानीन्तनं॑विरोषमाह--तदा उग्मनागः त्रजपम् अग्रसी 
दिति। तदा तस्मिन्नवसरे, उग्रनागः उग्रो भयानकः 

अजगरः। व्रजपं नन्दम्। अग्रसीत् ग्रस्तवान् ॥ 

अजगरस्य शापमोक्षमाह- 

कशचिन्नागः 

सुन्ुलमथोरयुकैरमिहतेऽपि तस्मिन् बला- 
दमुश्वति भवत्पदे न्यपति पारि पाति वैः | 

तदा खदु पदां भवान् समुपगम्य पस्पशे त 

ममो सच निजां तु सषुपसाद्य मै्याधरीम् ॥ २॥ 
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सथुन्युखमिति ॥ अथ तैः तस्मिन् उल्मुकैः समुन्सुखं अभिहते 
अपिं बत् अमुश्चति पाहि पाहि इति भवत्पदे न्यपति। अथ भ्रसना 

नन्तरम् । तैः गोपैः। तस्मिन् अजगरे। उच्सुकैः अलतैः। समु 
 न्पुखं॑भ्रसनन्यग्रम्। अमिहते ताडिते। अपिर्विरोधे। जमुञ्ति नन्दम् 
अमुश्चति सति | पाहि त्रायस्व । द्विरक्तिःसम्भमात्। इति इद्युक्ता । 

भवत्पदे भवतंः श्रीकृष्णस्य पदयोरित्यर्थः । न्यपति पतितम् । भगवतः 
वृत्तिमाह --तदा खलु भवान् समुपगम्य पदा तं पस्पर्श इति। तदा तदा 

नीम् । सस्विति ववर्थ | मवान् श्रीकृष्णः । समुपगम्य समीपं प्राप्य । 
पदा पदेन | तम् अजगरम्। परस्प स्पष्टवानसि । भगवता स्पष्टस्य अज 
गरस्यावस्थामाह- सः च वेयाधरीं निजां तनुं समुपसताय बभौ इति। 
सः अजगरः | चकारस्त्र्थे । वेयाधरीं विदयाधरसम्बन्धिनीम् | निजाम् 
जल्मीयाम् । तनुँ शरीरम् । समुपस्राय सम्यक् प्राप्य । बभो शुशुभे ॥ 

विद्याधरो भगवन्तं तुष्टवेत्याह-- 

सुदश्ंनधर प्रभो ननु सुदश्ेनाख्योऽस्म्य 
मुनीन् क्वचिदपाहसं त इह मां व्यधुर्वाहसम् । 

भरस्पदसम्पणादमरतां गतोऽस्मीत्यसौ 
स्तुवन् निजपदं ययो व्रजपदं च गोपा बुदा ॥३॥ 

सदशेनधरेति | टदे सुददीनधर असौ इति स्तुवन् निजपदं ययो । 
सुदशनधर चक्रपाणे। असौ वि्याधरः। इति अनेन प्रकारेण । स्तुवन् 
स्तुति कुर्वाणः । निजपदं वि्ाधरलोकम् । यथौ जगाम। स्तुतिप्रकार 
माह--ननु प्रभो अहं सुदशनाख्यः अस्मि, क्वचित् मुनीन् अपाहसम् , 

ते इह मां बाहसं व्यधुः, भवत्पदसमर्पणात् अमरतां गतः अस्मि इति । 

नन्वित्यामन्त्रणे । प्रभो अश्नीयशासन । अमेन भगवच्छासनेनेव सर्व 

मेतत् संङृत्तमित्याशयो ध्वन्यते। सुदरशनाख्यः सुदशेननामा। क्वचित् कदा 

चित्। मुनीन् विशूपानङ्धिरस शत्यथः। अपाहसम् उपहसितबानस्मि । 



५०० नारायणीयम् [स्कन्धः-१.० 

अहमिर्याक्षिप्यते । रूपगर्वितः अहमित्यथः ! ते अङ्धखिरसः। इह॒ अवत 

परदेरो। बाहसरम् अजगरम् । व्यदु शापेन तथा कृतवन्त इव्यथः । 

मवत्दसमणात् भवतलदपङ्कजस्पशचौ दिसयथ । अमरतां नैर्मल्यम् शापनिर्मा 

चनमिव्यथंः । गतः प्राप्तः । गोपानां प्रवृत्तिमाद्-- गोपा मुदा त्रज॑ 

पदं च इति । मुदा प्रमोदेन । तजपद् पटुपवारिकाम्। ययुरिति वचनविप 

रिणामेनाव सम्बध्यते । चकारः समुचये ॥ 

अथ शह्ुचूडवधमाह--- 

कदापि खलु सीरिणा विहरति त्वयि सीजन 

जहार धनदानुगः स फिर शडुचूडोऽराः 

अतिदरतमनुद्रतस्तमथ युक्तनारीजनं 

रुरोजिथ कल्षिरोपणि हलभृते च् तस्यादद्यः | ए ॥ 

कदापीति॥ स्यि खलु सीरिणा सखीजनः विहरति धनदानुगः 

सः शङ्भचूडः अबलाः जहार किरु) कदापि कदाचित् । 

खल्विति लर्थे। सीरिणा बरुभद्रेण । सखीजनैः गोपीभिः । सहेति रोषः । 

विहरति करीडति सति। धनदानुगः वेश्रवणभूखः। 

तन्नामा। जबसखः गोपीः । 

सवयि श्रीक्कप्णे | 

सः प्रसिद्धः| राद्घःचूडः 

जहार् हत्वा दूरमगमत् 1! किलेति वातौयाम् । 

अथ सखम् अतिद्रुतम् अनुद्रुतः मुक्तनारीजनं तं र्रोजिथ, तस्य शिरो 

मणिं हटभृते अददाः च) तवं श्रीहकष्णः । अतिद्र अयथ अनन्तरम् | 

तम् अतिजवात् । अनुद्रुतः | | राहुचूडमनुधावन् । मुक्तनारीजनम् अनुधा 

वन्तं भगवन्तं वीक्ष्य मयान्मुक्तो नारीजनः सखीजनो येन तम् 
ख्रीजनं मुक्त्वा जीवितरक्षाये धावन्तमिव्यथेः । तं शद्ुचूडम् । रुरोजिथ 

निगृहीतवान्। तस्य शद्भुचूडस्य । शिरोमणि चूडामणिम् । हरभृते श्रीवरः 
भद्राय । अददाः दत्तवानसि ॥ 

भयात् 

दिनेषु गोप्यो भगवद्रिरहतुराः परिदेवने चक्रसित्याह-- 
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दिनेषु च सुहृज्जनः सह वनेषु टीलपरं 
मनोभवमनोहरं रसितवेणुनादाखेतम् । 

भवन्तमपरीदशाममृतपारणादायिने र 
विचिन्त्य कि नारुपन् विरहतापिता गोपिकाः ॥ ५ ॥ 

दिनेष्पिति ॥ .गोपिकाः दिनेषु च बुहज्नैः सद वनेषु शीला 

परं मनोभवमनोदरं रसितवेणुनादामृतम् अमरीदशाममूृतपारणादायिनं भवन्तं 
विचिन्त्य किमु न आल्पन् | गोपिकाः गोप्यः। दिनेषु दिवसेषु। 
चकारः सर्वेषां दिनानां समुच्यार्थः। सुजनैः मितमण्डकेः । सह 
समम्। वनेषु विपिनेषु । लीलापरं केरीपरम्। मनोभवमनोहरं मनो 
भवत् करामादपि मनोहरम् । रसितवेणुनादामृतं रसितम् स्वदितं वेणु 
नाद्रूपमगृतं येन तम्। अमरीदशां भगवदशेनाथंमागतानां देवाङ्गनानां दशां 
नेताणाम् । अमृतपारणादायिनम् अम्रतपारणां निजषूपामृतपारणां ददातीति 
तथोक्तम् | भवन्तं श्रीकृष्णम् । विन्निन्यय अनुचिन्ध्य । विरहतापिता 

विरहेण वियोगानटेन तापिताः। किमु नार्पन् तत्तदवस्थामनुचिन्त्य 
विलेपुरित्यरथ ; ॥ 

अथारिष्टवधमवतारयति-- 

भोजराजभरतकस्त्वथ कथित् 
कष्टदृष्टपथदष्टिररिषटः । 

निष्टुरङृतिरषष्टनिनाद- 

स्तिष्ठते. स्म॒ मवे इषरूपी | ॥ & ॥ 

भीजरजेति॥ अथ भोजराजभृतकः अरिष्टः कथित् भवते तिष्ठते 
प्म । अथ अनन्तरम् । मोजराजभृतकः भोजराजस्य कसस्य भृतकः 

भृत्यः । अरिष्टः अरिष्टिनामा कथिदैत्यः। भवते भवदर्नपये इत्यथः । 

तिष्ठते स तस्थो। अरिष्टस्य स्वभावं स्वरूपं चाह--कष्टद॑ष्टपथदष्टिः 

निष्दुरङृतिः अपष्टुनिनादः वृषरूपी इति । कषटदुष्टपथदटिः कष्टा हिसा 
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बहुका दुष्टपथे अविनीतमागे दृष्टिः अन्वेषणं यस्य॒संः। निष्ठुराह्ृतिः 

ूरस्वरूपः | अपष्टुनिनादः कटोरशब्दः | वृषरूपी वृषभाकृतिः सन् ॥ 

-अरिष्रि भगवन्तमपिद. इव्याह-- 

शाक्वरोऽथ जगतीधरतिहारी 
मूतिमेष बृहतीं प्रदधानः। 

पङ्क्तिमाशु परिपूष्यं पशनां 
` छन्दसां निधिमवाप भवन्तम् ॥ ७ ॥ 

शाक्वर इति ॥ अथ श्वरः एषः आशु पनां पङ्क्तिं परि 
पण्य छन्दसां निधि भवन्तम् अवाप | अथ अनन्तरम् । शाक्वरः वृष 
रूपी.। शक्वरच्छन्दोमय इति च गम्यते एषः अरिष्टः। अश्च 
स्टिति। पनां धेनूलाम्। पङ्क्तिम् आवक्तिम् । पङ्क्तिरूपं छन्दश्च । 
परिषूण्ये विद्राम्य । छन्दसां वेदानाम् । निधि निधानमूतम्। मवन्तं 
ओआङकष्णम्। अवाप प्राप । अरिष्टस्य अतिकररतामाह--जगतीधूृतिहःरी वृहती 
मूति भरदषानः इति । जगतीधृतिहारी जगत्याः प्रथिव्याः धूति स्मै 
हतै . शीरमस्येति तथोक्तः । जगतीषूपं धृतिषूपं च छन्दसी हतु क्षीर 
मस्येति च प्रतीयते। ब्रहती महतीम् । बृहुतीषूपं छन्दश्च | मूति तनुम् । 

प्रदधानः दधानः । एषः अरिष्टः शाकवरीजगतीधृतित्हतीपङ्क्तिछन्दो मात्रयुक्तः, 
भगरवास्तु छन्दोनिधिरिति महान् विष इति प्रतीयते ॥ 

अथारिष्टवधमाद--- 

तङ्गमृद्धमुखमाश्चमियन्तं 
संगृहय्य रभप्तादमियन्तम् | 

भद्ररूपमपि दैन्वमभद्र 
मदेयन्नमदयः सुरलोकम् ॥ 1 
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तङ्गशृङ्धेति ॥ `` वं. तङ्गशदगएखम् आशु अंभियन्तम्  रअमियं भद्र 
रूपमपि अभद्रं तं दैं रभसात् संगृह्य मर्दयन् सुरलोकम् अमदयः । 
तवं श्रीकृष्णः । तुङ्गश्रद्गमखं . तुङ्गे उन्नते शृङ्गे यषिस्तत् तुद्गशङ्गम् , 

तादृशे मुखं यस्य तम्। अद्र ्चटिति। अभियन्तम् अभिमुखभागच्छन्तम्। 

अमि निर्मयम्। मद्रूपं वृषाङृतिधरत्वाच्छुभविग्रहम्। अपिविरोषे । 

अभद्रं पापम् | तं देत्यमरिष्टम्। रभसात् वेगात् । संगृहय्य गृहीता । 
मदैयन् निगृहन् । सुरलोकं देषसद्वम् । अमदयः प्रसादयामासिथ ॥ 

देवा भगवन्तं तुष्टुवुरित्याह-- 

चित्रम भगवन् ` इषधातात् 
सुस्थिराऽजनि शृषस्थितिरुग्याम् । 

वधेते च बृषवेतसि भूयान, 
मोद इत्यभिनुतोऽसि सुरेस्त्वम् ॥ ९ ॥ 

चित्रमिति] ववं सुरैः इति अभिनुतः असि। तं श्रीकृष्णः। 
सरेदेवैः। इति अनेन प्रकारेण । अभिनुतः अभिष्डुतः। स्तुतिप्रकार 

माह दे भगवन् अद्य॒वृषधातात् उरव्यी बृषस्थितिः सुस्थिरा अजनि 
चित्रम् , इषचेतसि भूयान् मोदः वर्धते च इति। भगवत् रेश्वयादि 
सम्पन्न । जय इदानीम्] वृषधातात् इषरूप्यारिष्टस्य वधात् । उव्यां 

भूमो । वृषस्थितिः वृषस्य धर्मस्य स्थित्िरदस्थानम्। सुस्थिरा सुतरां स्थिरा 
खडा । अजनि जातः। चित्रम् आश्यर्थम्। वृषस्य धर्मस्य धाताद्धमनारोन 
भवितेग्यम् , अलर॒तु विपरीतमेव परिणतमिति विरोधं चिमित्यनेन थोप्यते । 
१२िदहारस्तृक्तं एव । बिरोधामासोऽरङ्कारः । - कृषषातादिप्यतापिं सम्बध्यते । 
वृषचेतसि वृष्णः इन्द््य चेतसि मनसि । . भूयान् अधिकतरः। मोदः 

सम्मदः । चकारः समुश्ये। अललापि चित्रमित्यन्वेति | इृषधातात् शार 
घधास् दृषचेतसि शाकरहदये मोदस्यासम्भास्यतया विस्मयः। परिहार 

स्तृक्तः। अलापि विरोधाभासोऽखङ्कारः ॥ 
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एवमरिष्ट निहत्य भगवान् पुनः स्वगृहं प्राप्तवानिधयाद- 

जक्षकाणि परिधावत दुर 

बीक्ष्यतामयमिहोक्षविभेदी । 
इत्थमात्तहसितेः सह गोपे- ` 

हगस्त्यमव वातपुरेश ॥ १० ॥ 

ोक्षकाणीति ।॥ हे वातपुरेश इत्थम् आत्तहसितैः गोपैः सदह 

गेहगः लम् अव | ` वातपुरेश श्रीगुरवायुपुरनाथ । इत्यम् अनेन प्रकरेणोक्तव । 

आत्तहसितेः आत्तं स्वीकृतमिति यावत्। हसितं हासो वेस्तैः। गेहगः 

गृहं प्रषः त्वं श्रीकृप्णः। अव त्रायस्व। मामिति रेषः। 

गोपानां हासोक्तिप्रकारमाह-- हे ओक्षकाणि यूयं दूरं परिधावत, इह उक्ष 

विभेदी अयं वीक्ष्यतामिति। ओक्षकाणि उक्षसमूहाः। दूरं दूरदेशे) 

परिधावत परितो धावत । ननु किंमथमेतदिप्याह-- वीक्ष्यतामिस्यादि । इह 

अत्र । उक्षविभेदी उक्षहन्ता । अयं पुरो वतमानः श्रीकृष्णः । वीक्ष्यतां 

दरयताम्। अन्यथा अयं युप्मानपि हनिष्यतीति भावः ॥ 

दति सुदक्षनाख्यविद्याधरस्य क्ापमोक्षवणने शङ्खचूडवधवणने बृषभासुरवधवणनं च 

सप्ततितम दशकम् ॥ 

एकसपतितमदशकेम् । ` 

अथ भगवतः केशिक्षपणमवतारयति-- 

यज्ञेषु सर्वेष्वपि नावकेती 
केशी स मोजेशितरि्छन्धुः । 

त्वं सिन्धुजावाप्य इतीव मला 
सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः ॥ १ ॥ 
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यत्नेष्विति ॥ ` सर्वेषु जपि यलेषु नावकेरी भोजेशितुः ईष्टवन्धुः सः 
केशी सिन्धुजवाजिषूपः सम्प्राप्तवान् । सर्वेषु सकलेषु । यज्ञेषु प्रयलेषु 

रोकपीडनादावि्यथंः । अवकेशी निष्फलो न भवतीति नावकेशी | सफर 

पयलः । अत एव भोजेशितुः कंसस्य । इष्टवन्धुः प्रियमितम् । सः 

परतिद्धः। केशी तन्नामा अबुरः। सिन्धुजवाजिरूपः सिन्धुजः सिन्धुदेश 
भवः स॒ चासो वाजी हयस्तटूपः। सम्प्राप्तवान् सम्प्राप। त्वामिति विभक्ति 

विपरिणामेनालरान्त्रेति। केशिनः सैन्धवरूपधारणे देतुमुपेक्षते--तं सिन्धु 
जावाप्य इति मघ्वा इवेति। तं श्रीकृष्णः । सिन्धुजावाप्यः सिन्धुजया 

रक्ष्या अवाप्य प्राप्यः । इति एवम् । मत्वा निशित्य। इवेति सम्भा 
वनायाम्। यद्ययं सिन्धुजावाप्यः तद्यहमपि सिन्धुजो भवामीति निधित्ये 
त्यथः ॥ 

केरी भगवन्तमापपातेव्याह- 

गन्धवेतामेष गतोऽपि सुभ 
नादैः सथुदरेजितस्बलोकः। 

भवद्विखोकावधि गोपवादीं 

प्रम्ये पापः पुनरापतचाम् ॥ २॥ 

गन्धवेतामिति ॥ पापः एषः गन्धर्वतां गतः अपि र्कषैः नदैः 
समुद्धेजितसर्वलोकः भवद्विरोकावधि गोपवारीं प्रमर्यं॑पुनः तवामापतत्। 
पापः पापकर्मङ्ृत्। परोपद्रवशीरखदेव गोपवारीप्रभर्दनादिकमस्येत्यनेन 

योत्यते। एषः केही । गन्धर्वतां हयत्वम्। गतः प्राप्तः । रूक्षैः कठोरैः । 
नादैः ध्वनिमिः। समुद्रेजितसर्वरोकः समुदरेजितः सुतरामृद्रिमः कतः 
सवलोकः सकरुजनो येन॒ सः। गन्धर्तां देवयोनिविरोष्वं गतेन मधुर 
स्वरेण भवितभ्यम् , तेषां मधुरस्वरत्वात् , प्रदुतायं रुकषस्वर इति बियेधः 
जत्रापिशब्देन प्रतीयते । परिहारस्तृक्तः । विरोधाभासोऽरङ्कारः। भवद्टि 
रोकावधि श्रीङृष्णदशेनपयनतम् । गोपवारीम् , अतत गोपवारीरान्देन तत्रत्या 
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जनां रुश्यन्ते 17 पश्ादीनामपि प्रमदितलप्रतीतिः फकम् । पुनः अनन्त 

रम् | लां ̀ श्रीहृष्णम्। आपतत् पपात ॥ 

वाजिनो टि पादक्षेषेण प्रहरति, केशी च वाजिरूपधरः, तस्मात् 

पदा भगवन्तं प्राहरदिव्याद-- 

ता्यापिताङ्घेस्तव ा्ष्यं एष 
चिक्षेप वक्षोभुवि नाम पादम् 

भृगोः , पदाधातकथां निशम्य 
स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात् 

ताक््यापितेति 1 एषः ताश्यैः ता््यीरपिताङ्पेः ` तव॒ वक्षो 
भुवि पादं चिक्षेप नाम। ताक्ष्यः सुरः 1 केशीरभः। ता्यापिं 
तारः तायै गरुडे अपितः न्यस्तः अङ्घ्रिः पादो यस्य तस्य । तव 
श्रीकृष्णस्य । ताक्षयैः ताक्षयोपिताङ््ररित्याभ्यामसुरस्य पादप्रहारोचमस्य सम्मा 

व्यता ध्वन्यते । व्षोमुवि उरः्थले । पादं चरणम्। चिक्षेप किष 

वान्! नमेति प्रसिद्धौ । पादगर्षेपे हेतुमुसक्षते- इति मोहात् इवेति । 
इति एवप्रकारात् । मोहात् अज्ञानात् । इवेति सम्भावनायाम् । मोह 

पकारमाह--तत् स्वेन अपि शक्यमिति । तत् भगवदुरसि पादहननम् । 
स्वेन आलसना। अपिस्समुच्ये । शक्यं साध्यम् | मोहोदये हेतुमाई--- 

भृगोः पदाधातकथां निशम्य इति। भृगोः तन्नान्नो महामुनेः । 

घातकथां पदाघातस्य परदग्रहारस्य कथां वातोम् | निरम्य श्रा । 

इयं कथा गु किर सरप्वतौनिकटवासिनस्तापसाः' इर्यादिनोत्तरत वक्ष्यते । 
उदक्या चाशक्यलं चयोव्यते ॥ 

|| -३ ॥ 

पदा 

हिना पदे प्रक्षिप्त भगवान् ६ के न् किमकरोदितयाकाङ्क्षायामाह् 

प्रवञ्यन्नस्य खुराश्रु द्रा 

गश्च चिधेपिथ दृरदूरम् । 
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` सम्मूखितोऽपि हयतिमूर्ठितेन. ` ~~ ` 
कोधोष्मणा खादितमाद्रतस््वाम् ॥ ४॥ 

. भ्रवश्वयन्निति॥ त्वम् अस्य खुराश्चरं प्रवश्चयन् द्राक् अभु दूर 
` दूरं चिक्षेपिथ च | चं श्रीकरप्णः | अस्य वा्चिङूपधरस्य केशिनः। खुराञ्चलं 

पदप्रहारम्। प्रवञ्चयन् छलयन् । दाक ्रिति। अमुम् असुरम् । 

दूरदूरं सुतरां दूरे। चिक्षेपिथ पादयोः गृहीता क्षिक्तवानसीप्यथेः । चकारः 

समुच्चये । पादप्रहारे निप्फले जाते पुनर्मगवन्तं खादितुमरेम रई्याद- 
सः मूषितः अपि अतिमूितेन कोधोप्मणा ल्वी खादितुम् आद्रुतः हि इति। 
सः अयुरः। मूर्छितः मूर्खामुपगतः । ` अपिविरोषे । अतिमूठितेन अत्यथं 

मूछितेन प्रवृदधेन। कोधोष्मणा कोपानलेन। त्वां श्रीङकप्णम्। खादितुं 
दण्डम् । आहुतः प्राद्रवत् । हीति प्रसिद्धो । अश्वस्य स्वभावकथनमिदम् ॥ 

अथ केरिक्षपणमाह-- 

त्वं आहदण्डे कृतधीश्च वादा- 

दण्डं न्यधास्तस्य सुखे तदानीम्। | 
तद्वृद्विरुद्धश्सनो गतासुः 

सप्ीभवन्नप्ययमेक्यमागात् ॥ ५॥ 
त्वमिति |॥ वं बाहदण्डे इती; च तदानीं तस्य मुखे बाहा 

दण्डं न्यधाः । ववं श्रीकरृष्णः। बाहदण्डे अश्ववधे। कृतधीः निश्चित 

मानसः । तदानीम् तसिमिन्नमिद्रवति । तस्य केरिनः। सुखे बदनकुहरे । 
वाहादण्डं बाहुदण्डम् | वबयोरमेदः। न्यधाः प्रवेश्यामासिथ। तदिष्ट 

मदुसरन्निवेति भावः। अत्र चकरेणाप्यथकेन वाहदण्डे कृतधीरपि बाहस्या 

दण्डं न्यधा इति बिरोधप्रतीतेविरोधाभासोऽलङ्कारः । अयं तदुवृद्धिरुदध 

रसनः गतायुः स्ीमवन् अपि एेक्यमागात् । अयम् अमुरः। तदषद्धि 
हद्धसनः तस्य बाहुदण्डस्य वृद्धया वधनेन रुद्धः निरुद्धः श्वषनः- प्राणमार्ता 
यस्य सः। अत एव गताञुः खतः । सप्ीभवन् अश्वतायुपगतः । ऋषी 



[स्कन्ध 
ध नारायणीयम् ॥ 

णामपि भगवदैकयस्य दुरेमलाद्विरोधं चोतयति । तेक्यं भगवत्सायु्यम् । 

आगात् प्राप। अल अपिब्देन सप्तधा विभक्तोऽप्येकीभावसुपगत इत्यपि 

विरोधप्रतीतेविरोधाभासः ॥ 

देवा भगवन्तं तुष्टुवुरियाद-- 

आङम्ममत्रेण परशोः सुराणां 

प्रसादके नूल इवाश्चमेषे । 

कृते स्वया हषेवशषाः सुरेन्द्रा 

स्त्वां तुष्टुवुः केशवनामधेयम् | ६ ॥ 

आङम्ममात्रेणेति 1 सुरेन्द्राः हषं वशाः तां केशवनामघेयं तुष्टवुः । सुरे 

द्राः खुराः देवाः इन््रच । प्राधान्यादिनद्रस्य अहणम्। हषेवशचाः सन्तोषाधीनाः । 

हेवग्ममिदं विशोषणम् । लवा श्रीङष्णम् । केदावनामधेयम् केशवेरयाहय 

व्यथः । तष्टुवुः नुलबुः। देवानां हषदेतुमश्वमेधत्वेनोखेक्षते-- खया पोः आरं 

म्ममत्रेण सुराणां प्रसादके नूल्ञे अश्वमेधे कृते इवेति । त्वया श्रीकृष्णेन । 

प्ञोः यज्ञपदोरशधस्य । असुरस्य हयरूपत्वात् पडुखेनाध्यवसायः। 

म्ममातेण हिसामत्रेण | सुराणां देवानाम् । प्रसादके प्रसादहेतौ। नल 

पूवे । अयमलार॒यः---अश्वमेधे हि पश्ुमारुम्य तेन यजने कृते सस्येव 

देवानां प्रमोदो जायते, न लारम्भमत्रेण | 

प्रसादः समभूदिः्यपूवेत्वमिति। 

वधद्विव देवानां प्रमोद 

कृते कते सति ॥ 

आख 

इह तालम्भमातेण तेषां 

वस्तुतस्तु, हयरूपस्यासुरस्य केशिनो 

दस्यवगन्तव्यम् । अश्वमेधे तदास्ये यज्ञे। 

अथ श्रीनारशो भगवन्त तुष्टवेव्याह-- 

कसाय ते शोरिषुतखश्क्स्वा 

तं वहधोक्कं प्रतिरुध्य वाचा । 



दशकम्-७१] व्योमाखुरवधवणनम् । ५०९ 

प्रापरेन केशिक्षपण्रषाने 
श्रीनारदेन त्दभिष्डुतोऽभः ॥ ७ ॥ 

कंसायेति ॥ वं कमाय ते चौरिपुतत्वम् उक्ता केशिक्षपणावसाने 
मापन श्रीरारदेन अभिष्टुतः अभूः। ववं श्रीङ्ृष्णः। ते तव श्रीकृष्णस्य । 

शोरियुतसवं वदुदेवपु्ताम्। देवक्या अष्टमगर्मतामिति यावत्। उक्त्वा 
निग । कैशिक्षपणावसाने कैशिक्षपणस्य केशिवधस्य अवसाने । प्राप्न आग 

तेन । अभिष्टुतः स्तुतः। ननु कंसः कुतो न वदुदेवं जघनिस्यत्राह--तद्वधोत्कं 

तं वाचा प्रतिरुध्य इति । तद्रधोर्कं तस्य शोरिणः वधे निग्रहे उत्कम् उचुक्तमि 

स्यथ; । जआलमनो वचनादिति मावः। वाचा उक्त्या। प्रतिरूभ्य निवाय ॥ 

अथ न्योमासुरवधं प्रस्तोति- 

कदापि गोपैः सह काननान्ते 
निसायनक्रीडनरोदपं साम् । 

मयात्मजः प्राप दुरन्तमायो 
व्योमामिधो व्यो मचरोपरोधी ॥ ८ ॥ 

कदापीति ॥ कदापि दुरन्तमायः व्योमचरोपरोधी व्योमामिधः मयां 
समजः काननान्ते गोपैः सह॒ निरयनक्रीडनरेोटपं लां प्रप कदापि 

कदाचित् । दुरन्तमायः दुरन्ता अपरिमिता माया थस्यसः। उत्तर 
शछोकामिप्रायमेतद्विरोषणम्। व्योमाभिधः व्योमाख्यः। मयात्मजः मयस्या 
मजः पत्रः काननान्ते वनमध्ये। निरायनक्रीडनलोटपं निरयन 

कोडने तिरोधाननिरीक्षणस्पशेनरूपे कीडने विहारे रोप सामिलाषम्। तथा 

कोडन्तमित्यथेः | त्वां श्रीक्रष्णम् ॥ 

व्योमासुरस्य प्रवृत्तिमाह- 

स॒ चोरपालायितवष्टवेषु 

चोरायितो गोपशिशून् पश्च । 
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गुहासु इत्वा पिदधे शिरामि- 

स्वयाअ्य बुध्वा परिमर्दितोऽमूत् ॥ ९॥ 

स इति ॥ सः गोपरिशून परन् च गुहजु इला शिखाभिः पिदधे । 

सः व्योमासुरः । मोपशिशयत् गोपवस्सान । पडूत् गा पृषमांश्च । चकारः 

समुचये । गुदाखु कन्दरेषु शृत्वा निधाय । शिखाभिः उपरे: । 

विदधे आच्छादयामास । ननु कथं श्रृप्णपारितान् गोपासनेवं कु 

देष्यः समर्थोऽमृदित्याशङ्कायामाह-- चोरपारायितवहवेषु चोरायितः इति । चोर 

पसायितवहवेषु चोरायितेषु केषुचित् पारकायितेषु च केषुचिदिस्यथः। चोरा 

पितः चोरस्सन्। भगवाननेनापराधेन तमवधीदिव्याह-- त्वया च बुध्वा परि 

मर्दितः अमूदिति। त्वया श्रडृष्णेन | चकरस्तव्थ । बुध्वा ज्ञात्वा । 

परिमिर्दितः हतः॥ 

अथ भगवतो गोकुरुविहारपकरणमुपसंहरन् प्राथंयते-- 

एवंविधेश्वादू्तकेरिभेद- 
रानन्दमृष्ोमतुरां व्रजस्य । 

पदे पदे नूतनयग्नसीमां 
परात्मरूपिन् पवनेश पायाः ॥ १० ॥ 

एवविधेरिति॥ दे पवनेश पवेवियैः च अदूमुतकेरिभेदैः बजस्य 
असीमाम् जनन्दमूषटो पदे पदे नृतनयन् लं पायाः । पवनेश गुरुवायु 
पुरनाथ । एवंविधः उक्तमकारेः। चशब्दोऽनुक्तानामपि प्रकाराणां समुदधयाैः । 
अदूभुतकेरिभेदेः जदूमुतैः आश्ववेमूतेः केरिभिदैः विहारभेदैः। व्रजस्य 
बरजवासिनां नराणां नारीणां तिरश्ामपीयधः | | | अतुलम् अनुपमान् । 
असीमां सीमा अवश्रिस्तद्रहिताम् । आनन्दमू्छम् आनन्दता मूर्खाम् । पदे पदे 
अनुक्षणम् । नूतनयन् नवीकुवेन्। त्वं ्र्ष्णः। पायाः त्रायस | 
मामिति शेषः। भगवतः आनन्दुजनकतं चोतयितुं सम्बोधयति-- परास 
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रुूपितन्निति। सचिदनन्दालसकपरब्रहम्वशूपत्वात् भगवत आनन्दजनकतवमिति 
भवः | 

हति केिवधवणनं भ्योमासुरवधवणनं 

पकसप्ततितमद शकम् । 

द्विसप्रतितमदश्चकम् । 

अथ भगवतो नारदात् श्रीहृष्णस्य वसुदेवपुत्रतामषिगच्छतः कंसस्य 
पवृत्तिमाह-- 

केसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिने ता 
माकण्यं दीर्णहदयः स हि गान्दिनेयम् । 

आहूय कष्चेकमखच्छटतो भवन्त- 
मानेतुमेनमहिनोद हिनाथश्षायिन् ॥ १ ॥ 

केस इति॥ टे अहिनाथक्षायिन् अथ सः हि कंसः गान्दिनेयम् 
आहय एनं भवन्तम् नेतुम् अहिनोत्। अहिनाथक्ायिन् अनन्तोपरि 
शयान । अथ अनन्तरम्। सः प्रसिद्धः। दिस्तव्थ। गान्दिनेयम् 
अक्रूरम्। एनं गान्दिनेयम् । भवन्तं श्रीङृष्णम् | अहिनोत् प्रेषयामास । 
ननु कथमानेतम्यः श्रीकृष्ण दत्याकाङ्क्षायामाह-का्ुकमखच्छलतः इति । 
कःसुकमखः चापयजनं तस्य छरतः प्याजेन। कंसः मधुरायां धनुर्यागमा 
रेभे, तददीना भवानाहृतप्तेनेतीरयित्वा गोकुखात् कृष्ण आनेतव्य इत्यु 
केत्वेत्यथे; | ननु किम कंस एवमकरोदित्यत्राह- दीर्णहदय इति । दीर्णं 
चकितं हृदयं यस्यं सः। भवन्तं हन्तुकाम इति भावः| कंसस्य हृद यदारणे 

देतुमाह-- नारदगिरा स्वं बरजवासिनम् आकण्यं इति । नारदगिरा भ्रीनारदवच 
नेन । त्वां श्रीकृष्णरूपं श्रीहरिम्। बजवासिनं नजस्यम्। आकर्ण्य श्रत्व ॥ 
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कंतेनादिष्टो गान्दिनेयः परं प्रसुदितोऽमूदिस्याह- 

अक्रूर एष भवदङ्प्रिपरिराय 
स्वद्नाक्षममना; शितिपारुभीत्या 

तस्याज्ञयैव पुनरीशितुयु्यतस्त्वा- 

मानन्दभारमतिभूरितरं बभार ॥ २॥ 

अक्रूर इति ॥ एषः अकः अतिभूरितरम् आनन्दभारं बमार । 

अतिमूरितरम् अवयर्थैमधिकम् आनन्दमारम् आनन्दस्य भारम् । बमारं 

धृतवान् । अत्र हेतुमाह--चिराय भवदङ्प्रिपरः क्षितिपामीव्या ववदे 

नाक्षमपनाः ` पुनः तस्य आज्ञया एव त्वाम् दक्षितुम् उद्यतः इति। चिराय 

चिरेण । भवदडङ्प्रिपरः मवद्धक्तः । क्षितिपारुभीत्या क्षितिपाखत् कंसात् 
भीदया भयेन । खदर्शनाक्षममनाः तव श्रीकृष्णस्य देने अवलोकने अक्ष 

मम् असमध्र मनो यस्य सः। भगवन्तं द्रक्ष्यामीति मनसा विचिन्तयितु 

मसमय इन्यथः। पुनः अनन्तरम् । तस्य कंसस्य। जाज्ञया 

नियोगेन । एवकरेणायोगव्यवच्छेदः । वां श्रीकृष्णम्। ईशित द्रष्टम् । 

उद्यतः उद्युक्तः || 

अथ अक्रुर्य तजे गच्छतो मार्गे समुपजातानि वृत्ता्याह चतुर्भिः-- 

सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवामं 
गच्छन् मनोरथगणान् तयि धायेमाणान् । 

आस्वादयन् महुरपायमयेन देवं 

सम्प्राथेयन् पथि न किचिदपि व्यजानात् 

सोऽयमिति ॥ स्थेन भवतः निवासं॑गच्छन् सः जयं पथि न 

किंश्चित् अपि व्यजानात्। रथेन स्यन्दनेन । भवतः श्रीङकष्णस्य | निवासं 

व[सस्थानं व्रजम् । सः भक्तशिरोमणिः। अयम् अक्रूरः] पथि मर्गं । 

किंश्विदधि किमपि वस्तु तत्रत्यम् | न उयजानात् न अवागच्छत् । 

| ३ ॥ 

जल 
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दैवं सम्पा्वत्निति। ववथि श्रीकृष्णे “विषये । ` मनोरथगणान् दशैनस्पशं 
नःयभिलाषसनूहःन्। मुदः पुनः पुनः। › आस्वादयन् | श्ङ्गारादिरसमिव 

आस्वाद्य विगकतिवेयान्तरः सन्निवयर्थः ।` ̀ अपायमयेन अपायाद्धि्नत् भयेन 
भीरया | . स्वस्य कंसभूृत्यत्वादिति भावः । ` दकम् ईश्वरम्। सम्प्राथयन् 
पीकृ'णदश्चनादिकं मे भूरादि वि .सम्थक् प्राथेयन् । अत्रापि सुहुशितयन्वेति ! 
चकरोऽल.ध्याहर्तव्यः। अकूरस्य भगवति मनोरथधारणयोग्यतां -दरबश्रति-- 

सुकृती इति । सङ्केतं पूर्वजन्मकृतपुण्यसञ्चयोऽप्यास्तीति ` तथोक्तः॥ „.. 

मनोरथास््ादनप्रकारमेवाद- 
७ 

द्रक्ष्यामि बेदशतगीतगति परमासि 
रप्रत्यामि फिस्विदपि नाम परिष्जेयम् । 

कि वक्ष्यते स खलु मांक नु वी्षितः स्या 

दित्थं निनाय स मवन्मयमेव मागम ॥४॥ 
द्र्ष्यामीति | सः इत्थं भवन्मयमेव मामे निनाय । सः अक्रूरः | 

इत्थम् एवं विचिन्त्यं | भवन्मयं श्रीकृप्णमयमेव यथा भवति तथा। एव 
कारेणन्येषां व्यवच्छेदः । श्रीकृष्णेतरानुसन्धानं विनेयर्थः। माम पन्था 

नम् । निनाय नीतवान् । चिन्ताप्रकारमाह-द्रक्ष्यामीसयादि। अहं पुमांसं 
फिस्वित् द्रक्ष्यामि स्पक्ष्यामि। पुमांसं पुरुषं श्रीङृष्णम्। किंस्वि 

दिति वित । द्रक्ष्यामि दृष्ट हृप्यामि । स्यक्ष्यामि षट हृष्यामि । पुमांसं कि 
स्विदिव्यत्राप्यन्वेति। अपि नाम परिष्वजेवम् । अपि नामेति बितर । परिष्वजेयम् 
भरिङ्धय निवतो सवेयम् । पुमांस मित्यत्राप्यन्वेति । श्रीकृष्णद शेनादीनां दुरेभत्वं 
दशेयति--वेदशतंगीत्तगतिमिति। वेद शतैरनेकेरपनिषद्राक्थि्गीता प्रति 

पादिता गतिः स्वरूपं यस्य तम् । सः खलु मां कि वक्ष्यते। सः श्रीकृष्णः। 

खल्विति व्रं | मां कृताज्ञङ्िपिवर्थितम् । किमिति वितर्के । वक्ष्यते हे अक्रूर 

९ वक्ष्यते किम्। कनु वीक्षितः स्यात् । कनु कृत देदे। वीक्षितः दष्टः ॥ 
? 65 
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दृन्दावनं प्रविष्टस्याक्रूरस्य दशाविदोषमाह -- 

भूयः कमादभिविशषन् भवदङ्घरिपूत 
वुन्दायने हरपिरिश्चिसुरमिवन्यम् । 

आनन्दम इव रग्न इव प्रमोहे 
किं फि दशञान्तरमतवाप न. पङ्कजा | ५ ॥ 

भूय इति ॥ दहे पकजक्ष आनन्दुममः इव प्रमोहे लग्नः इव ¢ 
कि दशान्तरं न अवाप । पङ्कजाक्ष अरविन्दलोचन । अत्र स हृति पूर्व 
स्मादनुवतेते। सः अक्रूरः । आनन्दमम्रः जनन्दारणैते निम्नः दव । 
प्रमोहे मूछीयाम् । ल्पः सक्तः । बहिविकारामावान्मूढ इृवेलर्भः। कि 
किं दशान्तरं कीडशमवस्थाविशेषम् । न अवाप न प्रापु स्वैमप्यवापे सथः। अत्र हेुमाह--मूयः कमात् हरविरिचमुराभिवन्चं वृन्दावनम् अमि विशाननिति । मूयः . अनन्तरम्। कमात् क्रमेण । हरविरिच्चसुरामिबन्थं 
हरेण रुद्रेण विरिञ्चेन ब्रह्मणा सुरे ६ देवे : अ वन्य वन्दनीयम् | अयि 

विश्चन् प्रविशन् वृन्दावनस्य शयापिवन्यतदितुमाह--भवदृ्त्रिपूतमिति | 
मवतः श्रीकृष्णस्य अदुत्रिभ्यां पादाभ्यां प्र १िनितम् ॥ 

वृन्दावनं पद्यतोऽकरूरस्य प़्ृप्िमाह् 

परयन्नवन्दत भवद्विहतिस्थलानि 
पायुष्यवेष्रतं भवश्वर्णोङ्कितेषु | 

किं रुमे बहुजना हि तदापि जाता 
एवन्तु भक्तितरला वषिरसाः परात्मन् ॥ ६॥ 

पश्यन्निति ॥ भवद्िहतिस्थलानि - पड्यन् अवन्दत । अत्रापि च इ्यनुकत॑ते। सः अक्रूरः । मवद्विहृतिस्थलानि भवतः श्रीङ्प्णस्य विति 
स्थलानि विहारम्धलानिं । पडयन् ईक्षमाण; । त । त जवन्दत अनमत। अवरेष्टत वेष्टनमकरोत् । अत्र हेतुः --मवचरादवितेषु इति । 

भवतः 
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श्रीङृष्णस्य चरणाभ्यां पादरविन्दाभ्यामङ्कितेषु काञ्छितेषु। -पांयुषु छत्राङ्कु 

शाङ्कितां पदपङ्क्तिमवरोक्य श्रीकृप्णपदपां सवः एवैत इति मत्वा तान् सर्व 
क्ेप्वकरो दित्यथैः। अथ कविरक्ूरस्य भक्स्यतिशयमनुमोदमान आह--किमि 

त्यादि। वयं छि ब्रूमहे। त्रमहे कथयामः] तदा अपि बहुजनाः जाताः 

हि। तदा तस्िन्नवसरे । श्रीक्ृष्णावतारकार इत्यर्थः| अपीति कार 
न्तरसमुचये । बहुजनाः बहवो जनाः । जाताः उयन्नाः.। हीति प्रसिद्धौ । 
श्रीकृष्णावतारात् पूं पश्चत्तत्कले च बहवो जना जाता इत्यर्थः । दे परा 

त्मन् तु एवं मक्तितरखाः विरलः । परासन् परब्रहमस्वरूप । तु किन्ति 
स्यथः । एवम् अकरूरत् । भक्तितरला; भक्त्या तरलाः विरीनहदयाः । 
विरलाः दुरकमाः। तथा तककयामीदयथः ॥ 

अथ क्रमात् भगवद्धवनान्तिकं प्रपिर्याह-- 

साय स गोपमवनानि भवच्चसि- 

गीतामृतप्रसृतकणेरसायनानि | 
परयन् प्रमोदमरितेष किरोद्चमानो 

गच्छन् मवद्धषनसनिधिमन्ययासोत् ॥ ७ ॥ 

सायमिति ॥ गच्छन् सः सायं मवद्धवनसत्निपिन् अन्वयासीत्। 

गच्छन् भगवद्भवनं प्रति गच्छन् । सः अकरूरः। भवद्भवनसनि्धि भवतः 

श्ीङ्प्णस्य मवनं गृह तस्य सन्निधि समीपम् । अन्वयासीत् प्राप। उ्रक्षते- 

प्रमोदसरिता उद्यमानः इव किकेति। प्रमोदसरिता सन्तोषारिमकया नवा। 

उद्यमानः वाह्यमानः। इवेति सम्भावनायाम् । प्रमोदहेतुमाह -- गोपभवनानि 

परयन्निति। गोपानां भवनानि मुहाणि । पश्यन् विलोकयन् । गोप 

भवनानां रमणीयतामाह -- भवञ्चरितगीतामृतभखतकणेरसायनानि इति! भवतः 
श्रीकृष्णस्य चरित गानयोग्यतया . निबद्धमेव गीतं तदेवामृतं तस्य परसृतं 

निष्यन्द एव क्णरसायनं श्रोत्रानन्दकरं येषु तानि॥ 

अथ भगवन्तमद्राक्चीदिव्णाद-- 
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तावददशं `पुदोहवररोकरोरं ˆ ` ` ` 
भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपारयन्तम्। ` 

-भूमन्. मबन्तमयमग्रजवन्तमन्तं ` न 

 : , : -अह्यानुभूतिरससिन्धुमिषोदमन्तम् ॥ ८ ॥ 

तावदिति ॥ टे मूमन् अयं तावत्. मवन्तं ददश । भूमन् परि 

पूर्णरूप । अग्रम् अद्कूरः। तावत् भगवद्भवनसमीषघराप्तिसमये ` अथवा 

प्रथमम् । मवन्तं शरीक्ृष्णम् । ददृशे जपद्यत् । अक्रूरेण दृ भग 

वतः समवस्थामाह--पटुदोह विरोकरोरं भक्तोत्तमागति - प्रतिपाख्यन्तम् इव 

अग्रजवन्तम् अन्तब्ह्ानुमूतिरससिन्धुम् उद्भमन्तम् इवेति । 

सरं पडुदोहस्य गोदोहनस्य विरोके दशने खरं सतृष्णम्! भक्तोत्तमा 

गति भक्तेषूतमस्य अक्रूरस्य आगतिम् आगमनम् । प्रतिपाख्यन्तं 

प्रतीक्षमाणम् । इवेति सम्भावनायाम् । अनेनात्र भगवत आद्राति्ची 

ध्वन्यते । अग्रजवन्तं बरमद्रसमन्वितम् । जन्त्र॑ह्यानुभूतिरससिन्धुम् 
अन्तर्गतं ब्रह्मानुमूतिरसं चिदानन्दासकं तहैव सिन्धुं समुद्रम् । 
वहिः प्रबतयन्तम् | 

परुदोह् विरोक 

उद्रमन्तं 

इवेति सम्भावनायाम् | उलेक्षया च टृष्टमात्र एव 
श्रीकृष्णे गान्दिनेयस्य ब्रह्मानन्दाणेवनिमभ्रतं चोत्यते । भक्तप्रिय कृतस्तु- 

ब्रह्मानुमूतिब्रेह्ज्ञानं तजन्यो रससिन्धुस्सुखार्णव आनन्दः | पथि श्रीकृष्णा 
काराकारितायाश्चित्तवृततरन्तःस्थत्वात्. भगवदर्शनसमनन्तरं तस्या दद्रियदरारा 
महिनिरगमनाज्ान्तःसथश्ी्ृष्णदशेनलुसखं बदिरद्रनन्तमिवेस्य्थ॑इत्याहुः ॥ 

अक्रूरेण दृष्टयोभेगवतोस्तदानीन्तनं नेषर्थ्यमाह -- 

पायन्तनापुवविशेषविधिक्तगा्रौ 
द्रौ पीतनीररुचिरम्बरलोभनीयौ । 

नातिप्रपशचध्रतभूषणचासुेषौ 
मन्दस्मिताद्र॑वदनो स युग ददं ॥ ९॥ 
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सायन्तनेति॥ सः सायन्तनाष्व विरोषविविक्तगावो पीतनीरुचिरा 
म्बररोमनीयौ नातिप्रपश्चधृतभूषणचारुबेषौ मन्दसिमितार््रवदनो युवां द्रो ददर । 

सः अक्रूरः । सायन्तना व विशेषविविक्तगाल्लौ सायन्तनेन सान्ध्येन आ्वेन 
सनेन विरोषतो विविक्तं निर्मरु गात्रं ययोस्तौ । पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयो 

पीतनीसभ्यां रुचिराभ्यां शोमनाम्यामम्बराभ्यां लोभनीयो मनोज्ञो | नाति 

 श्रप्चधृतमूपषरणचारुवेषौ नातिपभ्पञ्चम् अनतिबहुरं यथा स्यात्तथा धतभूषणैराभरणैः 

चारुः मनोहरो वेषः अलेक्रिया ययोस्त । मन्दस्िताद्रंवदनो मन्दस्मितेन मन्द 
हासेन आद्र सिक्तं वदनं ययोस्तौ । युवां श्रीरामक्ृप्णो ! ददस्षं अपदयत् ॥ 

अथ भगवानक्ररं स्वगृहमनयदित्याह-- 

द्राद्रथात् समवरुद्य नमन्तमेन- 
्रत्थाप्य भक्तकुलमोलिमथोपगूहन् । 

हषान्मिताक्षरगिरा कृशलायुयोगी 
पाणि प्रगृह्य मत्रलोऽ्य गृहं निनेथ ॥ १० ॥ 

दूरादिति॥ अथ लं दुरात् रथात् समवरुह्य नमन्तम् एनम् 
उत्थाप्य हर्षात् उपगूहन् मिताक्षरगिरा कुशरानुयोगी अथ पाणि प्रगृह्य सबल; 

गृहं निनेथ । तवं ्रीकरृष्णः। दूरात् दूरे) रथात् स्यन्दनात्। समव 

रुद अवरुह्य । नमन्तं पुनः पुनः प्रणमन्तम् । एनम् अक्रूरम् । इटिति तत्समीपं 

प्राप्य उत्थाप्य । हर्षात् प्रमोदात् । उपगूहन् आशिप्यन् | मिताक्षरभिरा 
मितानि परिमितानि अक्षराणि वर्णा यस्यां तथाविधया गिरा वाचा। 

हरषादित्यस्य मध्यमणिन्ययेनोभयतापि सम्बन्धः। कुंशलानुयोगी कुशकं 

एच्छन् । अथ कुशल्पश्चानन्तरम् । पाणिम् अकूरस्य करम्। प्रगृह्य 

गृहीत्वा । ` सवर: बलमद्रसमन्वितः। गृहम् आतसममन्दिरिम्। निनेथ 

नीतवानसि। ननु कथमक्रूरः ब्रह्मनो मगवतः संशवेऽधिकारितां गत 
इत्यताह---मक्तकुलमौलिमिति। भगवद्भक्त कुटश्रष्ठमित्यथैः ॥ 

कंसादेशमधिगच्छतो भगवतः प्रस्थानोपक्रमभाह- - 
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नन्देन साकममितीषद्रमचेपित्वा 
तं यादवं तदुदितं निशमय्य वाताम् । 

गोपेषु भूपतिनिदेश्चकथां निवेद्य 
नानाकथाभिरिद तेन निक्ञामनेषीः ॥ ११ ॥ 

नन्देनेति॥ ववं नन्देन साकं तं याद्वम् अमितादरम् अचंयित्वा 

तदुदितं वातौ निरमय्य गोपेषु मूपतिनिदेशकथां निवेय इह तेन नाना 

कथाभिः निश्चामनेषीः। लवं श्रीकृष्णः। साकं सह। तं यादवमक्रूरम्। 

अमिताद्रम् अमितः अपरिप्रितः आदरः यस्मिन् कमेणि तद्यथा भवति 

तथा। अर्चयित्वा पूजयित्वा! तदुदितां तेन अक्रूरेण उदितां कथिताम् । 

वार्त धनुर्य्ञवाताम्। निशमय्य श्रृत्वा । मूपतिनिदेशकथां मूपतेः कंसस्य 

निदेशकथां नियोगवृततान्तम् । निवेद्य बोधयिता । 

श्चकरसंयोजनायदे सस्याप्युपरक्षणम् । इह स्वगृह एव्र । तस्य॒ वक्तुमानस 

प्रयक्षगतत्वात्। नःनाकथामिः नानाविधाभिः कथामिर्वा्ताखपैः । तेन 

अक्रूरेण सह । निश रातिम् । अनैषीः नीतवानसि ॥ 

इदमुपायनसम्भारसम्भृत 

तस्यां निशायां श्रीकृष्णे गोपीनामन्यासक्तिशङ्काऽमूदिव्याह-- 

चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रमगागृहे नु 
राधागृहे नु भवने कि मेिन्दे । 

धूता विलम्बत इति प्रमदाभिरुचै- 
गाञङ्कितो निशि मरुत्पुरनाथ पायाः ॥ १२॥ 

चन्द्रागृह इति ॥ दे मरुप्पुरनाथ निशि प्रमदाभिः इति उनः 
आदङ्कितः लवं पायाः। मरुपपुरनाथ गुरुवायुपुरनाथ। निशि राहतो । 
प्रमदाभिः गोपीभिः । इति अनेन प्रकारेण। उचैः अर्थम् | आश 

द्वितः संशयितः । तं ब्रीकृप्णः। पायाः मामनन्यशरणम् त्रायम्वेव्यथेः। 

आशङ्कप्रकारमाह---धूतः चन्दरागृहे किमुत चन्द्रमगागृहे नु राधागृहे नु 
मैतविन्दे भवने किमु विरुम्बते इति । धूत: वश्चकः। अद्य तद्गृहं 
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मेप्यामीति तासां निकटे पूवे प्रतिज्ञाय तथाऽकरणादधूतं इत्युक्तिः। चन्द्रा 
गृहे चन्द्रायाः तन्नामघेयाया गोपाङ्गनाया गृहे भवने । किमुतेति वितर्के | 
चन्द्रमगागृहे चन्द्रमगासंज्ञितायाः गोप्या गृहे। न्विति वितर्के । एषमुत्तर 

लापि। राधागृहे राधाया गृहे भवने। मैतविन्दे मितविन्दाख्याया 

गोप्यास्सम्बन्धिनि। मवने गृहे। किंम्विति वितर्के। विलम्बते मां 

वञ्चयित्वा वसतीत्यथः ॥ 

इति अक्रुरस्य गोक्ुरयावा-वृन्दावनप्राति-भगवत्समागम भगवर्टृतसस्कारादीनां वणन 

द्विसप्ततितमं दशकं सद्धिकम् ॥ 

तिमप्नतितम्दश्चकम् | 

अथ गोप्यो भगवद्वमनवातां श्रुत्वा अतिमात्ं पर्याकुला चम् 

वुरित्याह-- 

निश्षमय्य तवाथ यानवार्ता 
भृश्षमाताः पश्चपालबालिकास्ताः | 

किभिद् किमिदं कथं न्वितीमाः 

समवेताः परिदेवितान्यङ्कवेन् ॥ १ ॥ 

निक्षमय्येति | अथ ताः दमाः पडुपाल्वालिकाः भृशम् आर्तः 

समवेताः इति परिदेवितानि अकुवेन् । अथ अनन्तरम् । ताः श्रीहृत्म 

मयजीविताः। दमाः क्षणमपि भगवद्विरहं सोदुपक्षमाः। पश्युपार्बाछिकाः; 

गोपकुमारिकाः । भृशम् अत्यथेम् । आर्ताः दुःखिताः। समवेताः समि 
क्ताः । इति अनेन प्रकारेण । परिदेवितानि विरापान् । अकुर्वन् 
चक्कुः। गोपीनामातिकारणमाह --- तद यानवातां निशमय्य इति। तव 
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्रीकृपणस्य ¡| यानवातां गमनद्रत्तान्तम् । कंसदिेशादकूरः श्रीकृष्णं नेतु 

मागत इति गोपानां सुखादुपश्ुसयपय्थः । परिदेवनप्रकारमाह --इदं किम् , 

इदं किम्, कथं नु इति। इदम् अमृतस्वाद विषपानमिवातिकष्टमव 

स्थान्तरमापतितम्। किमिति जिज्ञासायाम् । द्विरुक्तेरवेगात्। कथं नु 

किमस्मद्धाग्यदोषात् उत नन्दसूनोनिधेणत्वादिव्यथेः ॥ 

तदेव परिदेवनप्रकारमाद- 

करुणानिधिरेष नन्दधरनुः 
कथमस्मान् विसृजेदनन्यनाथाः । 

बत नः किम देवमेवमासी 
दिति तास्त्वद्तमानपा ष्िपुः 

शुणानिधिरिति ॥ ताः इति विल्पुः। ताः गोप्यः। इति 
अनेन प्रकारेण विकेपुः ` परिदेवनं चक्रुः । परिदेवने दैतुः--खद्गत 
मानसाः इति.। दद्भतं .श्रङृष्णे निविष्टं मानसं मनो यासाम् ताः। 
विरापप्रकारमाह--एषः नन्दसूनुः कथम् अस्मान् षिसजेदिति । 

अम्मासु प्रणयपरवकत्वेन दृष्टः 

॥ २ ॥ 

एषः 

न्दसूनुः श्रीकृष्णः । अस्मान् तस्मिन् 
विश्वस्ताः। विखजेत् परिव्यजेत्। नन्वकरणा विश्वस्तानपि यजन्तीति 
चेत्तत्राह-- करुणानिधिः इति। करुणाया; कषायाः निधिनिधानभूतः। 
नन्वन्यस्माद्रक्षणं स्यादिति परियक्ता इत्याशङ्कायामाह -अन- यनाथाः इति। 
तदेकशरणा इत्यथः । कश्च, नः दैवम् एवमासीत् किमु वतत इति। 
नः अस्माकम् । दैवं माग्बम्। एवं निरतिरायघुसलपदं सहसा नष्ट च । 
आसीत् संृत्म्। किम्विति जिज्ञासायां वितर्के वा| चतेति खेदे ॥ 

भथ ॒पयोकुरनां गोपीनामाश्वासनपरकारमाह द्राम्याम्-- 

चरमप्रहरे प्रतिष्ठमान: 

स॒ह पित्रा निजमित्रमण्डङश्च। 
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परितापभरं नितम्बिनीनां 

शमयिष्यन् व्यभुचः सखायमेकम् ` ॥३॥ 

चरमग्रहर इति ॥ चरमभ्रहरे पित्रा निजेमिलमण्डटेः च सह परति 

मानः त्वं नितम्बिनीनां परितापमरं . शमपिष्यन् एकं सखायं व्यमुचः । 

चरमग्रहरे अन्त्ययामे । पित्रा नन्देन । निजमितमण्डकैः निजेः स्वीयेः मित्र 
मण्डकैः सुहतसमूहैः। चकारः समुच्चये । प्रतिष्ठमान: मधुरां प्रति निं 

च्छन् । तं श्रीकृष्णः । नितम्बिनीनां गोपाङ्गनानाम्। परितापभरं सन्ता 

पोद्रेकम्। शमयिष्यन् शमयितुमिच्छन् । एकं कञ्चन । सखायम् आपत 

मिलम् । व्यमुचः प्रेषितवानसि ॥ 

भगवतः सन्देशपरकारमाह- 

अचिरादुपयामि सन्निधि बो 
भविता साधु मयेव सङ्गमभ्रीः। 

<मरेताम्बुनिधो निभज्ञयिष्ये 

दतमिस्याश्चसिता वधूरकाषीः ॥ ९ ॥ 

अचिरादिति ॥ तम् इति वधूः आश्वसिताः अकार्षीः । तवं श्रीकृष्णः । 

इति एवमुक्त्वा । वधूः गोपीः । जश्वसिताः आश्वासवतीः । अकार्षीः 

कृतवानसि । उक्तिपकारमाह-- अहम् अचिरात् वः सन्निधिम् उपयामि, 

मया साधु सद्धमश्रीः मविता एव, अहं द्रुतम् अमृताम्बुनिधौ निमज्यिष्ये 

इति । अचिरात् अल्पेन कठेन । वः मवतीनाम्। सन्निधिं समीपम्। उप 

यामि उपगतो भविष्यामीव्य्थः। वतमानसामीप्ये क्ट्। मया श्वीङ्कष्णेन । 

साधु सम्यक्। सङ्गमश्रीः सङ्गमसोखूयस् । भविता भविप्यति। अयोग 

व्यवच्छेदाथं एवकारः । अचिरादिति व इति चाल्ापि सम्बध्यते । दुतं 

सटिति। अमृताम्बुनिधौ सखाणंवे। अमृतं मोक्षस्तदेवाम्बुधिस्तस्मिनिति 
च गम्यते। निमज्नयिष्ये निम्मा: करिष्यामि। अन्ते मोक्षमपि वित 
रिप्यामीति च गम्यते। अत्र व इषि द्वितीयान्ततया सम्बध्यते ॥ 

> 6 
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अथ मगवतो गमनं वणेयति द्वाम्याम्-- 

सविषादभरं सयाच्जघुचे- 
रतिद्रं वनिताभिरीष्यमाणः। 

मृदु तदिश्चि पातयन्नपाङ्गान् 

सबरोऽक्रूररथेन निगेतोऽभूः ॥ ५॥ 

सविषादभरमिति ॥ स्व वनितामिः सविषाद्रमरम् उचैः सया 

च्नम् अतिदूरम् ईक्ष्यमाणः तदिशि मृदु अपाङ्गान् पातयन् सवर; अक्रूर 

रथेन निर्गतः अमूः। लें श्रीकृष्णः] वनिताभिः गोपीमिः। सविषाद 

भरं सञ्चोकातिकश्षयं यथा भवति तथा| उचैः अव्यर्थम्। सयाच्नं याच्जयाः 

याचनेन सदागमनविम्बेऽस्माकं प्राणा यास्यन्ति अतस्त्वरितमागन्तव्यमिव्येवं 

रूपया सह स्याचथा तथा । अतिदूरम् चक्षुविषयातिक्रमणपयैन्तमिरयथेः । 

ईक्ष्यमाणः दृद्यमानः। तदिशि तासां गोपीनां दिक्चि। मृदु सप्रेमम्। 

अपाज्घान् कटाक्षान् । पातयन् प्रवतयन्. | अयि जीववहमा युष्पद्विरहं 

सोदुमक्षमोऽहमरुद्नीयलान्नृपतिशासनस्याधुना गच्छामि, कृतका्यैः सत्वरं 

परसयागमिप्यामीति सानुरागं वदन्निव ताः कटाक्ैरीक्षमाण इत्यर्थः | सबलः 

बरुमद्रसमन्वितः । अक्रूररथेन अक्रूरानीतेन रथेन स्यन्दनेन । निर्गतः गतः ॥ 

अनसा बहुलेन वह्वानां 

मनसा चानुगतोऽथ व्भानाम् । 
वनमातेमृगे विषण्ण 

समतीतो यथुनातरीमयासीः ॥ ६ ॥ 

अनसेति ॥ अथ वं बहुटेन बहटवानाम् अनसा वह्भानां मनसा 
च अनुगतः आतेमृगं विष्ण्णवृक्ष वनं समत्तीतः यमुनातटीमयासी;। अथ 
अनन्तरम् । खं श्रीकृष्णः। बहुरेन प्रचुरेण | वह्वानां गोपानाम् | 

अनसा शकटेन । जातावेकवचनम् । वह्ठमानां गोपीनाम् । मनसा चेतसा । 

अत्राप्येकवचनं पूववत् । चकारः समुचये । अनुगतः अनुयातः । आर्त 
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मृगं भगवद्विरहातां दुःखिता मृगा यर्सिमस्तत् । विषण्णकक्षं श्रीकृप्णगमना 

विषण्णा दुःखिता वृक्षा यरिमस्तत्। समततः. अतिक्रान्तः । यमुना 
तटी यमुनायास्तरीं तीरम्] अयासीः प्राप्तवानसि ॥ 

» $ ५ € ष 
भगवानक्रूरस्यासानं यमुनायां रथेऽपि युगपददशेयदित्याह-- 

नियमाय निमज्य वारिणि त्वा- 

मभिवीक्ष्याथ रथेऽपि गान्दिनेयः 

विवदोऽजनि किन्विदं विभोस्ते 
नयु चितं त्वलोकनं समन्तात् ॥ ७ ॥ 

नियमायेति ॥ गान्दिनेयः नियमाय निमञ्य विवशः अजनि। 

गान्दिनेयः अक्रूरः। नियमाय सन्ध्याबन्दनादि कतुम् । निमज्य यमुनायां 
मज्जनं कृत्वा। विवशः विस्मयाक्रान्तहृदयः ¦ अजनि जातः । विस्मये 

हेतुमाह-- स्वां वारिणि रथे अपि अभिवीक्ष्य इति। त्वां श्रीकृष्णम् । 
वारिणि यमुनोदके । रथे स्यन्दने। अपिश्चन्दो दनस्य योगप 
व्यनक्ति | अभिवीक्ष्य अवलोक्य । नाल विस्मयावकाश इत्याह- ननु 

विभोः ते इदं समन्तादवलोकनं तु किं नु चिल्मिति। नन्विव्यामन्त्रणे। 
भगवन्निति रोषः। विभोः परिपूणंस्य । ते तव॒ श्रीकृष्णस्य। इदम् 
अकरूरेणानुमूतम् । समन्तात् जले रथे च । अवलोकनं दशनम् । किन्विति 
क्षेपे । चित्रम् आश्वर्यम्। विभुत्वात् भगवतो नाश्च्यमेतदित्यथंः ॥ 

अथाक्रूरो जलाम्यन्तरे भगवन्तमनन्तश्चय्यास्थितमद्रा्षी दिर्याह-- 

पुनरेष निमञ्य पुण्यश्ञाली 

पुरुषं त्वां परमं यजङ्गमोगे | 
अर्किम्बुगदाम्बुजेः स्फुरन्तं 

सुरसिद्धोषपरीतमादटुलोके ॥ < ॥ 
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पुनरिति ॥ एषः पुनः निमज्य सुजङ्धभोगे परमं पुरुषं त्वामा 

रोके। एषः अक्ररः। पुनः भूयोऽपि । निमज्य यमुनाजले मजनं इत्वा । 

पू सरक्ते दृष्टे भगवति स्यन्दने नास्तीद्युन्मञज्य तत्रापि दे फ जले 

दशनं भ्रम इत्याशङ्क्य ॒परीक्षितुमिति मावः। भुजङ्गमोगे भुजङ्गस्य रेष 

मूर्वे: भोगे तनौ । परमं सर्वोक्ृष्टम्। पुरुषं श्रीयेकुण्डम्। लां श्रीकृप्णम् । 
अधरोके ददर्शं | अन्रुरेण दृष्टस्य मगवतः स्वरूपमाह --अरिकम्बुगदाम्बुजैः 

सफुरन्तं सुरसिद्धोषपरीतमिति । अरिकम्बुगदाग्बुजैः अरिः सुदर्शनं कम्बुः 
पाञ्चजन्यं गदा कौमोदकी म्बे पदं तैः । स्छुरन्तं दीप्यमा्म् | सुरसिद्धौध 
परीतं सुराणां देवानां सिद्धानां सनक्रादीनां च धैः समूहैः प्रीतं परि 
वृतम्। नन्वीदयस्यारोकिकस्य देने कथमयमक्ूरोऽधिकारितामगमदित्या 
शद्ायामाह --पुण्यशारी इति । पुण्येन लुकृतेन शाक्ते शोभत इति तथाविधः॥ 

अक्रूरस्तथाविधमादिपुरुषं वीक्ष्य तुषटवे्याह- 

स॒ तदा परमारमसौख्यसिन्धौ 
विनिमग्रः प्रणुवन् प्रकारभेरै; । 

अत्रिलोक्य पुनश्च हषपिन्धो- 
रलुङृत्या पुरकाङ्रृतो ययो तवाम् ॥ ९ ॥ 

स इति॥ तदा सः परमाससौख्यसिन्धौ विनिमश्ः प्रकारभेदेः 
भुवन् अविलोक्य पुनः च हषसिन्धोः अनुव्रस्या पुरुकाध्रतः लां ययो । तदा 
तस्मिन्नवसरे । परमात्मसौख्यसिन्धौ ब्रह्मानन्दा विनिमभ्रः विरो 
पेण निममः। विगसितनेवान्तरं ्रहमानन्दमनुमूयेर्थः । प्रकारभेदैः 
सगुणनिगुणमेदैः | भणुवन् स्तुवन्. । परमपूरषमिति रोषः । अविरोक्य 
परमपूरुष तिरोहितं दष्ट । पुनश्च पुनरपि । हष॑चिन्धोः परमानन्दानुमवस्य । 
अनुतर्या अविच्छेदात् । पुरुकावृतः पुरैः रोमाजचैरात्रतः आचितः । लां श्रीङ्कप्णम् | ययौ जलदुन्मज्य प्राप ॥ 

अथ मगवान् पुनरपि पूववत् प्रत्य इत्याह्-- 
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किथु शीतरिमा महाम् जले यत् 
पुलकोऽपाविति चोदितेन तेन । 

अतिहषनिरुत्तरेण साधं 
रथवासी पवनेज्ञ पाहि मां त्वम् ॥ १० ॥ 

फिम्विति | दहे पवनेश इति उदितेन अतिहषेनिरू्तरेण च तेन 
साधं रथवासी तवं मां पाहि। पवनेश गुरुबायुपुरनाथ। इति अनेन 

प्रकरेण । उदितेन उक्तेन । सयेव्यर्था्भ्यते । अतिहषनिरु्तरेण अतिदर्षेण 

अधिकदर्षण भगवस्स्वरूपददौनजनितानन्दवाप्पनिरुद्धकण्टतयेति यावत्। निरुत्तरेण 

पतिवचनरत्येन । चकारः समुचये । तेन अक्रूरेण । सधं सह । रथवासी 
रथस्थः । तं श्रीङृष्णः । मामनन्यशरणम् । पाहि त्रायस्व। मगवत् 

उक्तिप्रकारमाह-- जले शीतर्मि महान् किमु, यत् असौ पुलकः इति । 
जले यमुनासख्ठि। शीतलम रेत्यम् । महान् अधिकः। किंम्विति 
जिज्ञासायाम् । यत् यस्मात्। असौ इदयमानः। पुरुकः रोमाश्चः। 
रयत इति रोषः। यदयं पुरुकष्वयि दशयते, तजले क महच्छेत्यं वर्तेत 
इति नमेपरञ्नोऽयमिर्यवगन्तव्यम् | 

इति भगवतो मधुराप्रस्थानवणेनं यमुनाजले अक्रूरघ्य भगवरस्वरूष 
साक्षात्कारादिवणेने च 

भ्रिसप्ततितमदशहाकम् ॥ 

चेतुससपतितमद शकम् | 

भथ भगवतो मधुरप्रबेशमाह--- 

सम्प्राप्नो मधुं दिनाधेविगमे तत्रान्तरस्मिन् वस- 
श्नारामे विहिताञ्चनः सखिजनेयातः परीमीक्ितुम् । 
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रपो राजपथं क्िशितपोकह एको 
सीपुसोचदपाण्परनिषका्ाणकहकिम् ॥ ९ । 

तम्प्र इति॥| लं दिनाधविभेःमधुरं तशो तजन्तरस्मिन 

आरभिः वन् विदितारानपवरीगीकिकः सिमल यंतिशजप्थं प्रापः । 

दु -शीशचपनरःदविलाधेिप्न सषि । रं 5 मथनी माप 

पष तवृ मश्व न नान्युकितर् नकन `कारपिःलवी+ 

हिषतः तिदित; स्तपशनं । पसप । मुम । हि 

दसन । सूसिज्ैः पः पिक (्नयताश्रन गाजप, रतम 

पः श्वानम् ।; ५ मृगहतो \ लमक निषि 
्यारोकोतृहरसषसोयकाप्यक्यिपिः तकमा पः किमिति, +न 

तिषृत्यारोककौतहल्सीपृरोचतुगग्षनिगेल तिर दिक्कत 

पृ ारोकङोतृहः क्छकृतवं नेष तका सपनम, पु 

भ्यो -कलेन्छसादि -छएयप्रिः जहिालि ए्रान्येव् [तग 
गृहात 5" गश: नः सूमतातू र हपवमृः तनूपाः रकिः 
सम्भावनायाम् ॥ || 1 1 21१५ 18 

अथ मगवदागमनमुपश्त्य मधुराङ्गनाः ऊैतृह सत् भगवन्तं द्रष्टुमा जग्मुर 

स्या कस्मा एप ए स या एत नगर त एल एनो 

स्वत्पादद्युतिवत् ससगसुभभास्तवन्मूतिव्योषितः 
सम्प्राप्ता विरकत्पयोधररुचो रा भवद् दृष्टिवत् । 

हारिण्यस्त्वदुरःस्थरीवदयि ते मन्दरिमितप्रोदिव- 
केमेस्यो्टसिताः कचोपरुचिवद्राजत्कलापाभिताः ॥ २ ॥ 

त्वत्पादेति॥ अर्यियोषितः 'संमभाः (जयोति सम्बोधने । भगव 
न्निति रोषः। योषितः मधुरापुरवाम्तम्या; .क्नियः.। .. सश्ाष्म, २५इतस्ततः 

पासतादादिकमधिरुद्य भगवद्शेनकुतूहात् ॥ मुगवदागमनं प्रतिपाल्य तसु 

रिर्थः (१ योषितां, स्वस्माद् -- लवयदशुतित् ̀ सरागघुभगा सवममूिवत् 
6. ~. (त 0 1.14 +.) 
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हिल्प्ययोधस्;- मब्धिक् रोल ःस्ढीवत्) छसिकितते मन्द 
तकपिवत्जमेलोकसिक्नः कत्रि शजकसफथितषठा तिन ग्् 
युहिृत्. तव {ीकष्पस् पानुहिकत्)पदारविन्को तऊ समस्ण्ठशषा् 
भगवतोः गुमक्पाचिशय भगवि सानुराग उभन्यत सको । सुमा 
सुभाखवस्यः। #1: वमू निक्त उवथीङ्ष्णसयः सूतिन्िर्दःदका विशम 
योधस्स्क, भिखसन्ती उष्ठप्तन्ती पयोकरुक् कृत्ीएेश्चकानितर्यासां पताः, बज 

विरुन्ती- ष्रयोधरस्यं 'नवजश्धरद्यनरुमिषःः रुगवस्यक्त सखः = ।भमष्टिषतेः 
भवर्तहबरीकृप्तेस्यः र्टीन्हसाविगा । शेः मणप्रद शो्छुतूहरेषुताः]- =) जन्य 
इतरतो र समारत ` योषितार प्वदीनोथं ।चश्वरे 77 सरखिलीवष्ऽ तयः 
णस्य उर स्यष्टीः वक्षस्य । ष्ोसि्यः  ममोहरोकीरा; , मन्थकः 
सैक्तदीममूषिपः" तेते । । मैन्दंस्मितमोषविंत्" पन्दस्ितस्य मेन्द सेशः 
गौडः“ उदीरता ध ।* वर्ग्यो; २ तैरसयेनं पसयच्छे रतथा शुके 
तया "वी उसितः; स्यान; अन्यत्र तैकं शरवनतनिदिको ेद्धावस्थसेः 
उसितो | 'कर्वौपरचिव॑त् ' कनो "तव वेशि कचिकषमेवं ।" राजं 
तटीबोनिषाः रय पनेः। कपे भूषणैः! भेधरिताः.णनष्ा प्रन 

1 ` +र 

। ए 1अथअद्ुरामाकिदातो.भगंवतोः दष्निमरहं शिषटानुमहं-कगः धणे यितुमुपक्रममाण 
भथम दष्टस्य! क्रस्यचिद्ेकेस्कै ` वधमा पण्य {४ 

^ | 1.71 

तासामाकलयनपाङ्खवलनेै्मोदं प्रहषदिथुत- 
| त ̀ ” व्याली जमैषु ' तेतर रज॑कं ̀  क॑ञित् पशौ प्रौधे्ेस् । 

+ ~ ̀ ' करते 'दास्य॑ति  रंजेकीयेवसनं ' याहीति नोदितं ` “^ अ्चस्तरय देष षमः सोप्या पुण्यां गतिम् | ३॥ हि 

|| 1० + , ॥' । 1*। 

^+ ५. 

॥ | [ह ५ 
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तासामिति ॥ लम् जपाङ्गवरनैः तासां मोदम् आकर्यन् जनेषु 

्र्षादूमुतव्यारोदेषु सथः करेण तस्य शीष॑म् जहाः । वत्वं शरीङ्ष्णः । 

अपाङ्वर्नैः कटाक्षवीक्षणेः। तासां मधुराङ्गनानाम्। मोदं प्रनोदस् | 

आकर्यन् कुर्वाणः । प्रहषीदूसुततयारोेषु प्रहपैण मगवदृशेनजनितेन 

प्रमोदेन अदूमुतेन अशोकिकस्य भगवदपय दशेनाजातेन विस्मयेन च व्यारोटेषु 

आगतेषु सत्यु । सयः क्षटिति । करेण हस्तेन। तस्य रजकस्य । 

जीर शिरः अह्थाः कण्ठनालाद्विशेषितवानसि । अत हेतुमाह-- इति 

तेन उदितः इति) इति अनेन प्रकारेण । तेन रजकेन । उदितः उक्तः ¦ 

तच्छवणाजनितेन कोपेनेति मावः। उक्तिपरकारमाह--कः ते राजकीयवसनं 

दास्यति, सं याहि इति) ते तुभ्यम्। राजकीथवसनं राजकीये राजसम्बन्धि 

वसनं वशम् । कः दास्यति न कोपीत्यथैः। याहि गच्छ । न्यथा 

जीवानि; स्यादिति भावः। रजकस्थेवमुक्तो दतुं दश्चेयति-- तत्र कञ्चित् 

रजकं परीं प्राथेयननिति। तत्र राजमर्गि । रजकं कंसस्य प्रिये निर्णेजकम्। 

पटीं वकम् ! प्रार्थयन् याचमानः। भगवता हतोऽयं समुक्तिमापेव्याह--सः 
अपि पुण्यां गतिम् आप्र इति। सः रजकः। अपिशब्देनास्य भगवदुद्धिषो 
मोक्षानदेखं चोत्यते! पूरण्यां गति मोक्षम् । आप प्राप॥ 

अथ चिष्टानुग्रहमाह द्वाम्याम्-- 

भूयो बायकमेकमायतमति तोषेण वेषोचितं 
दाशवांसि स्वपदं निनेथ सुकृते को वेद जीयात्मनाम्। 

माराभिः स्तबकः स्तवेरिति पुनमाराकृता मानितो 
भक्ति तेन ृतां दिदेशिथ परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते ॥ ४ ॥ 

भूय इति ॥ लं मूयः एकं वायकं स्वपदं निनेथ । त्वं श्रङ्ृष्ण; । 
मूयः अनन्तरम् । एक कश्चित् भगवस्मसादपालम् । वायकं तन्तुवायम् । 

स्वपदं स्वस्य विष्णोः पदं वेकुष्ठम् । निनेथ नीतवानसि। सारूप्यं ददा 
विव्य्ैः। अत्र हेतुमाह--- तोषेण वेषोचितं दा्वंसमिति। तोषेण भगवदर्जन 
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जनितेन प्रहर्षेण । ̀ वेषोचितं विचित्रवर्णदुकूखादि कमिव्यर्थः! दाश्वांसं दत 
वन्तम्। वेषोचितपदाने हेतुः--आयतमतिमिति आयतां विपुला मतिः 
मानसं यस्य ॒तम्। अथ कविस्तपोमिरप्यनंवाप्यस्य मोक्षस्य तथाविधस्य 
समेन विसित आह--कः जीवात्मनां सृतं वेद इति। जीवालनां 
जीवानाम्। सुक्कं पुण्यम् । कोवेद। नं कोपि जानातीव्यथेः | केवरं 
फञानुमेयमेतदविति मावः । टै रक्ष्मीपते त्वं पुनः मारङ्ृृता मालाभिः 
स्तवकः स्तवैः अपि मानितः तेन वृतां भक्ति पेरां रक्ष्मीं च दिदेशिथ ।` खं श्री 
ङृष्णः। पुनः अनन्तरम् । माराङ्कता मारकारेण । मारभिः समिः। 
स्तवकेः कुपुमगुच्छकरैः। स्तवैः स्तुतिभिः। मानितः पूजितः। तेन 
मालाकारेण । व्रता प्रा्थिताम्। भक्ति पेमरक्षणाम्। परामधिकतराम् | 
रुक्षं भ्यम् । दिदेशिथ दत्तवानसि । सम्बोधनं रक्ष्मीपरदानामिप्रायमिति 

वेदितभ्यम् ॥ - 

रजा मन्जविलोचनां पथि पुनर्ष्टूऽङ्गरगे तया 
दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्या महान्तं हृदि । 

चित्तस्थाम्रूजुतामथ प्रथयितुं गात्रेऽपि तस्याः स्फुर 

गृह्णन् मञ्जु करेण तायुदनयस्तावजगत्सुन्दरीम् ॥ ५ ॥ 

कुञ्जामिति ॥ अङ्गत्वं पुनः पथि अन्जविलोचनां कृन्जां रष 

तस्याः हदि महान्तं रागं अददाः किल। अङ्गेति सम्बोधने। खं श्री 

रृष्णः। पथि मार्गं । अन्जविरोचनां कमलायतनयनाम् । णतचान्तराधि 
भ्यतिरिक्तसर्वावयवसोन्दर्यस्याप्युपलक्षणम् । कुञ्जं तरिवक्रतया विरूपां कश्चन 

सेरन्धीम् । रष विछोक्य । तस्याः सेरन्धयाः । हदि चेतसि । महान्तम् 

अपरिमेयम्। रागं भगवस्यनुर।गम्। अददा; दत्तवानसि । भगवदनुग्रहात् 

तस्था मनसि श्रीकृष्णे महाननुरागः समभूदिष्यर्थः। रागस्य मोक्षोपाय 

रूपतया चानुम्रहत्वमिति द्रष्टम्यम् । उक्तशवेतत्--'रागस्तावजायते हि सव 
भावन्मोक्षोपायो यलतः स्यान्नवा स्यत् । तासां त्वेकं तदुद्रयं रन्धमासीत् ' 

ह 62 
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इति! किलेति वार्तायाम् । अत्र दत्माह--तया साधु अङ्गरागे २ 

इति । तया सेरन्ध्रया। सधु साद्रम् ) अद्धरागे अङ्कानुठेपने । दर 

अर्ति सति । अङ्गरागे दद्तेऽङ्गरागमेवाददा इति च प्रतीयते । किञ्चेव्याद-- 

अथ तां करेण गन् मन्जु उदनयः इति । अथ अनन्तरम् । तां कुन्जाम् । 

करेण पाणिना । गृहन. आदयेव्यथेः । मञ्जु देहपीडा यथा न स्यत् 

तथा । उदनयः उत्नीतवानसि । अस्य फरमाह-- तावत् जगत्सुन्दरीमिति । 

तावत् तदा । जगस्मुन्दरी लिखोकसुन्दरीम्। कृतवानिति रोषः। उन्नयन 

मुखेक््याह-- तस्याः चित्तस्थाम् ऋनुतां गात्रे अपि प्रथयितुं स्फुटमिति। 

तस्या कु्जायाः । चित्तस्थां मनोगततया अपरोक्षं ऋलुतां निष्करुङ्गताम्। 

अवक्रतामिति च प्रतीयते। गात्रे देहे । अपिस्समु्चये । प्रथयितुं प्रकटयितुम् ।. 

स्फुटमिति सम्भावनायाम् ॥ 

अगेदङामलौ किकं मगवनच्रेष्ितमाकलयतां जनानां प्रवृत्तिमाह -- 

तावन्निशितवेभवास्तव बिभो नास्यन्तपापा जना 
यत्किञ्िददते स्म क्ञक्त्यनुगुणं ताम्बूल मास्यादिकम् । 

गृह्णानः इसुमादि किश्चन तदा मागे निबद्ाञ्जलि- 
नातिष्टं बत हया यतोऽद्य षिपुलामार्विं व्रजामि प्रमो ॥ ६ ॥ 

ताबदिति॥ दे विमो तावत् नार्यन्तपापाः जनाः शक्त्यनुगुणं 
यरिकञ्चित ददते भ्म विमो शक्तिसम्पन्न। तावत् तदानीम् नाद्यन्तपापाः 
न अस्यन्तम् अतिमात्रं पपं येषां ते। शक्त्यनुगुणं यथाद्चक्ति ! तुभ्य 

मित्यथाह्धम्यते। यरिकञ्चित् यट्किमपि वस्तु] ददते स्म अर्पितवन्तः। 

तान्येव वस्तून्याह-- ताम्बूरमास्यादिकमिति | अत्र हेतुमादट- तव निश्चित 

वैभवाः इति । तव श्रीङृष्णस्य । निधितवैमवाः निश्चितः निर्णीते परैभवो 
भक्तानुग्रह सामथ्येम्, अरोकिंकप्रमावो वा वैस्ते। कुन्जायाः समीकरण 

दशीनादिति भावः। अथ मगवल्मीलयुपायस्याल्पीयस््वं स्वस्य तदलाभात् 

पीडानुमवन्च विचिन्स्य कविस्सविषादमाह-- हे प्रभो अहं तदा कुसुमादि 
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किंश्चन गृहान: निबद्धाञ्छिः मार्गे न अतिष्ठं वतदहा इति। प्रभो शाक्ते 

सम्पन्न । अहं मन्दभाग्यः। तदा भगवदागमनवेखायाम् । कुसुमादि पुष्प 

माल्यादिकं किंञ्चन वस्तु । गृहानः वहन् । निबद्धाञ्जङिः कताञ्जरिपुटः । 

मार्गे मगवदागमनमार्गे । न अतिष्ठं न स्थिततवानस्मि। बतहेतिं खेदा 

तिशये। ननु किं तेनेव्यत आह--यतः अ विपुरामािं तनामि इति । 

यतः यस्मात् कारणात् । तथाऽनवस्थानादित्यथेः । अद्य अघुना। पिपुखम् 

असह्याम् । आति पीडाम्! जामि अनुभवामि। यद्यहं तदा तथा 

स्थितोऽमवम् , तदचैघुना नेवमातैस्स्थामिति भावः ॥ 

अथ भगवतो मधुरापुरगोपुरपािमाह--- 

एष्यामीति विगुक्तयाऽपि मगवन्नारेपदात्या तया 
दूरात् कातरया निरोक्षितगतिस्त्वं प्राविश्चो गोपुरम् । 

आधोषानुमितत्वदागममहाहरषोह्छररेवकी- 
वक्षोजप्रगरत्पयोरसमिषाखत्की तिरन्तगेता ॥ ७ ॥ 

एष्यामीति॥ हे भगवन् तम् इति विमुक्तया अपि तया आठेष 
दाच्या निरीक्षितगतिः गोपुरं प्राविशः। भगवन् रेश्वयादिसम्पन्न। वतं 

श्रीकृष्णः । इति एवमुक््वा। विमुक्तया विसष्टया। अपिर्विरोधे । भगव 

दक्तेरन्यथात्वासम्भवाद्विरोधः। तया पूर्वोक्तया । आकेपदाच्या सैरन्धया । 

दूरात् दृरे। निरीक्षितगतिः निरीक्षिता विलोकिता गतिर्ममनें यस्य सः। 

पाविशः आविष्टोऽसि। इतिशन्दाथ॑मुक्तिपरकारमाह -- अहम् एष्यामि इति । 
अहं कृतकार्थस्सन्नागपिप्यामि त्वत्समीपमि्यर्थः । अपिरन्दाथं विरोधं 
परिहरन्नाह-- कातरया इति । वियो गभीरतया भगवद्रचनस्यान्यथालशङ्कयेत्यथेः। 

मगवदागमनं जानन्त्या देवकीदेग्याः प्रहमै दशेयन्नाह--आधोषानुमितत्वदा 
गममहाहर्षोर्देवकीवक्षोजप्रगर्सयोरसमिषात् त्वत्कीतिः अन्तगेता इति। 

आघोषानुमितरवदागममहाहर्षोछरुदेवकीवस्नोजप्रगर्त्पयोरसमिषात् जपोषेण 

पौराणां कोलाहलेन अनुमितो यस्त्वदागमः श्रीृष्णागमनं तेन यो महान् हषः 
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प्रमोदस्तनोहरद्भथां स्नुताम्यां देवक्या वक्षोजाभ्यां स्तनाभ्यां प्रगर्न् स्यन्त 

मानो यः पयोरसः , स्न्यद्रयः "` तस्य “ मिषाद्रयाजेन । सत्वीतिः तवं 

शरीृष्णस्य कीर्तिः । अन्तगेता भन्तः प्रविष्टा ॥ 

भगवतश्चापमञ्चनमाद -- 

आकि नगरीं मरीत्सवयतीं' कोदण्डन्नालां व्रजन् 

माधुर्यण नु तेजसा नु पुरुषेदूरेण दत्तान्तरः। 
सग्मिभूषितमचितें  वरधनुमां मेति वादात् पुरः 

प्रागृहणाः समरोपयः किल समाक्राकीरभाङ्क्षीरपि ॥ ८ ॥ 

आविष्ट इति।। खे महोत्सववतीं नगरीमाविष्टः कोदण्डशालां व्रजन् 

सग्मिः मूषितम् अर्चिते वरधनुः प्रागृहाः . समरोपयः समाक्राक्षीः अभाङ्कषीः 

अपि किक स्व॑श्रीङ्रष्णः। महोर्सववतीं महोत्सवयुताम्। नगरीं पुरीम् । 

आविष्टः प्रविष्ठः । कोदण्डश्चाखां चाप्ाराम्। 

मारामिः। मूषितम् अरुङ्कृतम्। अचिते पूनितम्। वरधनुः श्रष् 

चापम्। प्रागृहाः गृहीतवानसि 1 समरोपयः आरोपितवानसि । समाक्रक्षीः 

सम्यगतिमालमाङ्कष्टवानसि । अमाड्क्षीः भप्ममकरोः। अपिः क्रियाणां 

समुचये । किलेति वातायाम्। ननु रक्षिभिः फ न निवारितो भगवा 

नित्याकाङ्क्षायामाह-- मामा इति वादात् पुरः इति) एतच्च सर्वास्वपि 

क्रियासु पूथै सम्बध्यते। तथाचायमभैः--मगवन्तं धनुगहीतुमु्यतं दृष्ट 
न यावद्रक्षिणो मा स्पृरोयूचुस्तावदेव गृहीतवान् , तदुदृषट्ा यदा नमा कुर 

समरोपणमिययूचुस्तदा समारोपयः, जथ यदा न कर्षणं कतेव्यमिति नावदं 

स्तदा समाङरष्टवान् , ततो यदा नास्य भञ्जनं मा कृथा 

अभाङ्क्षीरिति । 

व्रजन् गच्छन्} समि: 

इव्यत्रुवस्तदा 

ननु रक्षिभिः कुतश्चापशालं व्रजन् भगवान् न निरुद्ध दस्यत 

जाह--माधुरयैण नु तेजसा नु पुरैः दूरेण दततान्तरः इति । माधुर्येण भगवं 

नपूरतःरमणीयतया । तेजसा अपृप्यतया । निवस्युभयत्र॒ विकल्पे । 

रक्षिभिः। दूरेण दूरे । 

पुरुषैः 
दत्तान्तरः दत्तमन्तरं यस्मे सः॥ 
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देवा मगवतश्चापभञ्चनध्वनिं श्रुता तुतुषुरिव्याद- 

शवः कंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपम 
शपध्वंसमहाध्यनित्तव बिभो देवानरोमाश्चयत् । 

कंसस्यापि च वेपथुस्तदुरितः कोदण्डखण्डद्रयी- 
चण्डाभ्याहतरक्षिपूरपशषेरुत्टलितोऽभूचया ॥ ९॥ 

श्च इति ॥ हे विभो तव चपध्वंसमहाध्वनिः देवान् जरोमाञ्चयत् । 
विभो शक्तिसम्पन्न। तव श्रीकृष्णस्य । चापध्वंसमहाध्वनिः चापध्वंसः चाप 

भञ्जनं तज्नितो महाध्वनिः महान् शब्दः । देवान् अमरान् अरोभाञ्चयत् 

प्रहर्षेण पुरुकरितशरीरानकरोत्। देवानां प्र्षदेतं दशेयन्नाह--शधः कंसक्षपणोस्स 
वस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः इति। धः शो भाविनः। कंसक्षपणोत्सवस्य कंसक्षपणं 

कंसवधस्तदरूपस्योत्सवस्य । पुरतः पूर्वम् । मर्गलाथ कर्तव्यमित्यथः । पारम्भतूरयो 
पमः प्रारम्भे आरम्भसमये क्रियमाणं यतयं तत्सद्शः । श्वो भविता कंसवध 
इति निधित्य देवाः प्रमोदेन पुरकितशरीरा बभूवुरि्यथः | चापध्वंसध्वनिं 
श्रवा कसलखरस्तश्याभवदित्याह--अपि च तदुदितः कंसस्य वेपु: खया कोदण्ड 

खण्डद्रयी चण्डाभ्याहतरक्षिपूरुषरषैः उक्करूरितः अभूदिति | अपि च किच । 

तदुदितः तेन चापध्वंसमहाध्वनिश्रवणेन उदितः जातः। वेपधरुः सरवाङ्गकम्पः | 
स्वया श्रीकृष्णेन । कोदण्डखण्डद्रयीचण्डाभ्याहतरक्िपूरुषरेः कोदण्डखण्डयोश्चाप 

खण्डयोद्रम्या युग्मेन चण्डम् अतिगादं यथां स्यात्तथा अभ्याहतानां ताडि 

तानां रक्षिपूरषाणां रक्षिणां परप्राणां रैः हा धिक् हाहा हताः स 
इत्यादिरूपैः शब्दैः । उक्करूरितिः अतिमानं ॒वर्धितः॥ 

अथ तदिनदृतानुमुपसंहरन् प्राथेयते -- 

शिषेदे्टजनेश्च टष्टमहिमा प्रीत्या च भीप्या ततः 

सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रपिघरन् सायं गतो बारिकाम्। 

श्रीदाम्ना सह राधिकाव्रिरहजं खेदं वदन् प्रस्वप- 
लानन्दन्नवतारकायेघटनाद्वातेश्च संरक्ष माम् ॥१०॥ 
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शिष्ैरिति॥ दे वतेश्च ततः शिष्टैः दुष्टजनैः च प्रीया मीर्या 

च टष्टमहिमा पुरसम्पदं सम्पदयन् प्रविचरन् सायं वाटिकां गतः श्रीदाज्ना 

सह॒ राधिकाविरहजं खेदं वदन् अवतारकायैघरनात् आनन्दन् प्रस्वपन् तवं मां 
सरश्च । वतेश गुरुवायुपुरनाथ । ततः चापभञ्जनानन्तरम्। रिष्टिः सद्धिः । 
दुष्टजनैः दुष्टैः । प्रीत्या सन्तोषेण । भी्या भयेन। यथासंख्यमन्वयः । 

चकारौ समुचये। दष्टमहिमा दृष्टो महिमा माहास्यं यस्य सः । पुरसंम्पदं 

पुरस्य नगरस्य सम्पदं समृद्धिम् |: सम्पद्यन् सम्यग्विरोकयन् प्रविचरन् 

सश्चरन्। सायं सन्ध्यायाम् | बवारिकां शाकटस्थानम् | गतः प्र्िः। 

्रीदान्ना तत्नान्ना सुदा । सह समम् । राधिकाविरहजं राधावियोगजनितम् । 
खेदं सन्तापम् । वदन् भाषमाणः। अवतारकार्यषटनात् अवतार 
कायस्य भूभारापहरणरूपस्य षटनात् संयोजनात् । अयं भावः-- कंसे हते 
तन्मित्रं मागधो योदुधुमागमिष्यति, तदा तम्मित्र यवनः सैनिकाश्च बहवः, 
तेषु हतेषु तल्ुहदिशशुपासादयश्चागमित्यन्ति, तथाच तेषां क्षपणं सुकरमिति । 
आनन्दन् प्रमुदितमनाः। स्वं श्रीकृष्णः | मामनन्यक्षरणम् | सरक्ष 
लायस्न ॥ 

इति भगवतो मथुरापुरीप्रवेश-रजकनिग्रह-वायक- 
माराकारङ्न्जानुम्रह -घनु भङ्गा दि वणन 

चतुस्सप्ततितमद्राकम्॥ 



पथ्चपप्ततितमदश्चकम् । 

अथ भगवतो मलयुद्धं वणं यितुमुपक्रमते-- 

प्रातस्सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तते म्यं 

सङ्घे राज्ञां च मश्वानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हम्यम् । 
कंसे सोधाधिरूटे त्वमपि सहयः सानुगश्चारूवेषो 

रङ्गद्वारं गतोऽभूः पितकुवरूयापीडनागावलीढम् ॥ १ ॥ 

प्रातरिति ॥ प्रातः सन्त्रस्तमोजक्षितिपतिवचसा मत्ये प्रस्तुते 

राज्ञां सद्धे च मश्चान् अभिययुषि तदा नन्दगोपे अपि हस्य कंसे सौधा 
धिरूढे तमपि सहबकः सानुगः चार्वेषः कुपितकुबलयापीडनागावरीदं रङ्ग 
दरं गतः अमूः। प्रातः परेयः। सन्त्रस्तमोजक्षितिपतिवचसा सन्वरस्तस्य 

भगवतो देवक्या अष्टमगरभतया अरो किंकप्रभावदरशनाच्च मां हनिष्यत्ययमिति 
भीतस्य भोजक्षितिपतेः कंसस्य वचसा आज्ञया। महतूरये मच्कीडानु 
सारिवायधोषे । प्रस्तुते आरज्परे सति। रज्ञां नृपाणाम्। सङ्घे समूटे। 
चकारः समुचये । मश्चान् राज्ञां मलकरीडादर्शनाथ निर्मितान् स्थानविरोषान्। 
अभिययुषि आषूढे। तदा तस्मिन्नवसरे । अपिस्समुचये ! दम्य प्रासादम् । 
जभिययुषीव्यत्रापि सम्बध्यते । सोधाधिरूढे सोधं प्रासादमधपिरूढे आरूढे 
च सति। त्वं श्रीकृष्णः। अपिस्समुच्ये। सहवरः बवरमद्रसदहितः। 

सानुगः अनुचरे्गोपिरन्वितः । चास्वेषः मनोहरनेषथ्यातिवितः। कुपितकुवर्या 

पीडनाग वरीं कुदितेन अम्बष्ठस्य प्रेरणया करुद्धेन कुबर्यापीडाख्येन नागेन. 

गजेन अवरीदं निव।रितप्रवेशम् । रङ्गद्वारं मष्टरङ्गमवेशनमागम् । गतः प्राप्तः ॥ 

अथ कुवलयापीडवधमाह द्वास्याम्--- 

पापिष्ठापेहि मार्गाद दूतमिति वचसा निष्टुरकरद्धबुदध- 
रम्बरष्टुस्य प्रणोदादधिक्जवजुषा हस्तिना गर ह्यमाणः | 
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केरीधक्तोऽथ गोपीङ्चकरश्षचिरस्पधिनं इम्भमस्य 

वयाहस्यारीयथास्त्वं चरणयुषि पुननिगतो वस्गुहासी ॥ २ ॥ 

क आ, क, 

पापिष्िति ॥ लम् अम्बष्ठस्य प्रणोदात् हस्तिना गृह्यमाणः केरी 

मुक्तः अथ अस्य कुम्भं व्याहत्य चरणमुवि जअरीयथाः। खं श्रीकृष्णः । 

अम्बष्ठस्य महामात्र्य ] प्रणोदात् प्रेरणया । 

गृह्यमाणः ग्रहीतः । केटीमुक्तः केस्या रीख्या 

स्वयं करात् गितः । अथ अनन्तरम् । 

हस्तिना कुवख्यापीडाख्येन । 

अनायासेनेदयथं; | मुक्तः 
अस्य हस्तिनः । कुम्भ मस्तकम् । 

ग्याहस्य अभिहत्य । चरणमुवि पादचतुष्टयमध्ये। अटीयथाः रीनोऽमूः । 

अम्बष्ठस्य प्रणोदे देतुमाह--इति वचसा निष्टुरकरद्वुद्धेः इति । इति ण्व 
र्पेण । वचसा वचनेन । निष्टुरक्र्बुद्धेः निष्ठुरा स्वभावेन करूरा कुद्धा 

च बुद्धियैस्य । वचनप्रकारमाह--हे पाणष्ठिखं मार्गात् द्रुतम् अपि 

इति । पापिष्ठ पापिपु प्रकृष्टतम । मार्गात् वर्म॑नः । द्त्तं लटिति । अपेहि गच्छ । 
ननु कथं हस्ती भगवन्तं गृहीतुं समर्थोऽमूदिव्यत जाह--अधिकजवजुषा इति| 

जधिकजवेनेस्य्ः । युक्तरूथं मगवतः करिकुम्मे ताडनमि्याह--गोपीकुचकल्य 

चिरस्पर्थिनमिति। गोपीनां भगवद्रलमानां कुचकर्शेस्सह चिराय स्पध 

मानम्} अनेन स्वप्रियजनस्पधिनां दण्डनं युक्तमेवेदयनुसन्धयिवेध्युखेक्षा ध्वन्यते । 
पुनः बह्गुहासी नि्गेतः। पुनः अनन्तरम् । वल्गुहासी मनोहरस्मिता 
वदनः सन् । स्मितं चानुगादीनामाश्वासनयेति वेदितव्यम् । निगेतः चरण 

© 

मध्यात् बहिगतः ॥ 

हस्तभ्राप्योऽप्यगम्यो स्वरिति सुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्र 
करीडन्नापस्य भूमौ पुनरभिपततसतस्य दन्तं सजीवम् । 

मूरादुन्भूस्य तन्मूलगमहितपहामोक्तिकान्यात्पमिते 
प्रादास्त्वं हारमेमिरलितविरचिते साधिका दिशेति ॥ ३ ॥ 

हस्तप्राप्य इति ॥ स्वं गजेन्द्रं मुनिजनस्य इव हम्तपराप्यः अपि 
भगम्यः क्षटिति धावन्. क्रीडन् भूमो आपत्य पुनः अभिपततः तस्य दन्तं 



` दशकम् ७] भगवतो `अर्ठरक्रवैरावणनम् । ` ७३७ 

सजीवं भूत् उन्मूह्॑य तन्मूखगमदहितमहामौक्तिकानि इति " आरभमिते प्रादाः 

रं श्रीकृष्णः । गजेन कुवरयापीडम् । अभ्येत्येति शोषः। ` भनिजनस्य 

त्रषिजनस्य । ̀  ' तस्य हस्तप्राप्यः हस्तैन प्रीप्यः प्रप्त 'दोक्यः। . पदेः पदे 

सपरयमानोऽपीय्यर्थः 1 ` अगेभ्यः गृहीतुमशक्यो ` यथा तथा। ` ` ज्ञटिति शीघम् । 

ध[वन् पलायमानः । ' कीडन् रील्येव्यथः। ` भूमौ भूवि अपत्ये निपत्य । 

पुनः अनन्तरम्'। , अमिपततः भगवन्तं भूमौ पतितं मत्वा दन्ताभ्यां भूमो 

परहरत हर्यथ । ‡ तस्य गजेन्द्रस्य । दन्तं दन्तद्वयम्। मूखात् मूरुतः। 
उन्मूल्य उत्पाख । तन्मूखामहितमहामोक्तिकांनि तन्मूर्गानि त॑स्य दन्त 

द्वयस्य मूर्गानि मूले वत॑मानानि महितानि महार्हाणि महान्ति आमरुकवत् 

स्थूखनि मोक्तिकानि मुक्तफखानि। इति इद्युश्ला । आसमित्े आसनो 

मित्रे सुहृदि। प्रादाः अपिंतवानसि । उक्तिपरकारमाह- एभिः रुकितविर 
चित हारं राधिकायै दिश्च इति। एमिः मौक्तिकैः। लङितिविरचितं 
रुरिति मनोहरं यथा स्यात्तथा विरचितं निमितम्। हरं मुक्तादाम। राधि 
काये मस्रेयस्थे | दिश प्रयच्छ ॥ 

अथ कुवलयापीडं निहव्यागच्छन्तं भगवन्तं विलोक्य जनाः श्चं 

सुरित्याद-- 

गृहन दन्तमसे युतमथ दणिना रङ्गमङ्गािज्ञन्त 
त्वां मङ्गय्याद्गभङ्गीरभसहतमनोलोचना वीक्ष्य रोदः | 

हं हो धन्यो हि नन्दो नहि नदि पश्ुपाराङ्गना नो यश्चोदा 
नो नो धन्येक्षणाः स्मखिजगति वयमेवेति सवं शशंसुः ॥ ४ ॥ 

गृह्णानमिति ॥ अङ्ग सर्वेखोकाः अथ तां वीक्ष्य इति शशंसुः | 

अङ्कति सम्बोधने । रश्रकरष्णेव्यर्थाह्छन्यते । सवे सकठा:ः। लोकाः अनाः | 

अथ अनन्तरम् । लां श्रीकृष्णम्। वीक्ष्य दृष्ट । इति अनेन प्रकारेण । 

रशंसुः तुष्टुवुः । अत्र॒ टेतः--पङ्गल्याङ्गमङ्गीरभसदृतमनोलोचनाः इति। 
मङ्गल्यया ज्युमया अङ्गभङ्गया देहकान्त्या रभसेन बत् हतान्याङ्ृष्टानि 

मनांसि लोचनानि नेलाणि येषां ते तथाविधाः सन्तः। तदानीन्तन 
ए 68 
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भगवत; स्वहूपमाह---असे दन्तं गृहान हलिना युतं रङ्गम् आविश्चन्तमिति । 

असे स्कन्ये। दन्तं हतस्य कुबसख्यापीडस्येकं- दन्तम् । गृहणानं . दधानम् ¦ 

हङिना अपर दन्तं स्कन्धे वहता बरमद्रेण । युतम् अन्वितम् । रङ्ग मह 

रङ्गम् । आ विशन्तं प्रविश्चन्तम्। स्तुतिप्रकारमाह--हं हो नन्दः धन्यः । 

हि, नहि नहि, प्शुपालङ्गनाः नो, यशोदा नो नो, त्रिजगति वयमेव धन्येक्षणाः 

स्म; इति। हं दोहे दे जनाः। नन्दः यस्थेवेविधः पुत्रोऽजायत । धन्यः 

सुकृती! दीति निश्चये। नहि नहीति केषाचचिननिषेधवचनम् । किन्तु 

परापालाङ्खनाः या एनं परेष्ठं स्तनुभ्यां गाढमालिङ्गन् ता गोप्यः) धन्या इति 

विपरिणम्य सम्बध्यते नो इत्यन्येषां निषेधवचनम्। किन्तु यशोदा 

यस्या; पूत्रतामयमगच्छत् । नो नो इति परेषां नितरेधवचनम् । तिजगति 

जगल्रये। एवकरिणान्येषां व्यवच्छेदः। धन्येक्षणाः धन्यानीक्षणानि नेत्राणि 

येषां ते, यैरेताच्शोऽयं दष्टः ॥ 

ननु कथमेवं मगवति सर्वेषां सेहवहुमानादयः समभूवन्निव्यत्ाह-- 

पूर्णं ब्रहम साक्षान्निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाश्चं 
गोपेषु त्वं व्यलासीनं खल बहुजनेस्तावदावेदितोऽभूः | 

चष्टाऽथ त्वां तदेदप्रथमग्ुपगते पुण्यकाले जनोधा; 
पूणानन्दा त्रिपापाः सरसममिजगुस्तवत्कृतानि स्मृतानि ॥ ५ ॥ 

पूणेमिति।॥ चं पणं ब्रह्म एव ! चलं श्रीकृष्णः । पूण सर्वानु 
तथाच भगवनः सर्वष्ामात्मतया आसनि सरुषा सेहातिशाथाच 

जनोधानां मगवययवविधः ` कटो युञ्यते, ब्रह्मसकल्वात् बहुमोनादयश्चोपपयन्त 
इति मावः । मायायां मेदैः प्रतिविन्वितो ब्रह्मात्मा भगवानेव जीवासेति 'मदवैन्ता 
प्रतिविम्बितो पिविशिवान् दव्यादिनोक्तम् | ब्रह्मणश्चाक्षुषत्वमतं 

आह--गोपेषु सक्षात् व्यरासीः इति। साक्षात् प्रक्ष या । व्यखसीः विले 
सिथ। ्रकृप्णासना गोपेषु चक्षुविषयतां गत दत्य्भः । ननु भगवतः 
शरीरपरिमरह संक्ारिखप्रसङ्ग इष्यत आह ---निरवधिपरमानन्दसान्द्रमकारच 

म्यूतम् । 

गुनु कथ 
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मिति। निरवधि निव्यम्। परमानन्दसान्द्रपकाशं परमानन्दसान्द्ः परमा 

नन्दैकधनः प्रकाशध्चिदयप्य तत्। विदानन्दैकधनमिस्यभ्ः। नित्यत्वाजनन 
मरणासम्भवः, आनन्दमयलाद्दुःखानवािः, चिद्धनतवादज्ञानापरिभवश्वेति, न 

सं सारधर्मसम्ब॑न्ध इति भावः । कुतस्तर्हि कंसादयो भगवन्तं बरह्मासना नाध्य 

गच्छन्नित्याशङ्कायामाह-- तावत् बहुजनैः न॒ आवेदितः अमूः खट इति। 
तावत् तदानीम् । बहुजनैः बहुभिर्जनैः । अविदितः ब्रह्मास्मनाऽपिगतः | 
खल्विति प्रसिद्धौ । किन्तु यैः कैेशचिजनमजन्मान्तरामितपुण्यपरिपाकवद्धिरेव 

रहासनाऽधिगतोऽभूरिति भावः। ननु कथं पापीयसां भगवदशेनसम्भव 

रर्यारङ्क्याह-- तदा जनो्घाः पुण्यकाले उपगते स्वाम् इदंप्रथमं दृष्ट 

अथ विपापाः पूर्णानन्दाः स्मृतानि त्वल्छृतानि सरसम् अभिजगुः इति। 
तदा तस्मिन्नवसरे! अनोघाः जनेसद्खाः। पुण्यकाले प्रकृष्टस्य पुण्यस्य 

फरोन्मुखताद सायाम् । उपगते प्राप्ते सति । त्वां श्रीकरृप्णाकारं ब्रह्म। इदं 

प्रथमम् इदमेव प्रथमं पूवे यस्मिन् कर्मणि तद्यथा भवति तथा। दृष्ट 
चक्षुषा साक्षाक्छृत्य । अथ अनन्तरम् । भगवदशेनाद्विपापाः धिगतपाप्मानः । अत 
एव पूर्णानन्दाः पूर्णः परिपूर्णः जनन्दो येषां तथाविधाः सन्तः। स्मृतानि 
स्मृति विषयीभूतानि । त्वल्कतानि खया व्रनस्थेनालतस्थेन च तानि पूतना 

मोक्षादौनि रजकवधादीनि च सरसं सानन्दम्। अभिजगुः प्रशशंसुः । 

जयमतरारायः-पुण्यपापयोः पण्यस्य प्रकर्षे सति प्रथमं तस्य फरोन्मुखत्वम् , 
तेन भगवदथेनाधिकारः, तेन भगवदृशेनम् , तेन पापनाशो सति भगवदृगु 
णानुकौतेनम् , तेनाज्ञाननाशो ज्ञानोदय आनन्दावातिश्च सम्भवतीति ॥ 

अथ॒ भगवतो रामह्ृष्णयोरमलयुद्धमाह-- 

चाणुरो मष्यीरस्तदनु सृपगिरा यु्टिको पृषिक्ञाटी 
स्वां रामं चाभिषपेदे ्रञ्चटिति मिथो भुष्टिपातातिरकषम् | 

उत्पातापातनाकषणपरिविधरणान्यासतां तत्र चित्र 
मृत्यो; प्रागेव महप्रथरगमद य भूरिशो बन्धमोक्षान् ॥ £ ॥ 
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चाणुर “इति ॥ तदनु महवीरः ` चाणूरः युष्िशाी मुष्टिकः नृप 

गिरा खां रामं च कञटश्चद् इति मिथः मुष्टिातातिरक्षम् अभिपेदे । तदनु 

महरङ्गमाति ` मगवति श्रीकृष्णे । महवीरः महेष्वायुधं विना सुष्टियुद्धकुद 

टेषु वीरः अतिनिपुणः। अथवा महश्चासो वीरश्येति कर्मधारयः । चाणूरः 

तन्नामा म॒ष्िशारी सृष्टियुद्धकुशरः। रुष्टिकः तन्नामधेयः। चकारोऽ 

तापि सम्बध्यते । नृपगिरा नृपस्य कसस्य गिरा नियोगेन | लवं श्रीकृष्णम् । 

रामं बलमद्रम् | चकारः समुच्ये। करञ्ञर् इति शब्दानुकरणम् । मिथः 

परस्परम् ।' मुष्टिपातातिरुक्ष मुष्टिपतिमुष्िपरहरिः अतिरुक्षम् अतिक्रूर 

यथा भवति तथा) अमिपेदे जपिदे। चाणरः श्रङ्कष्णं, मुष्टिको रामश्वेति 

यथासंख्यमन्वयः । उत्यातापातनाकषणवि विधरणानि आसताम् । उत्पातः उन्न 

यनम् आपातः पातनम् आकषेणं परस्परं कं गृहीसवा कषेणम् एवं विधानि विवि 

धानि नानाविधानि रणानि युद्धानि । आसताम् नात्र कश्िद्विस्मय इसि भावः। 

तव॒ अयं महप्रमुः मृत्योः प्राक् एव भूरिशः बन्धपोक्षान् अगमत् चितम् । 

तत रणे! अयं मह्रमुः चाणूरः । मृत्योः मरणात्। प्रागेव पूर्वमेव । 

भूरिशः बहून्। बन्धमोक्षन् अपवर्गान्। अगमत् प्राप | इति यत् 

चितमाश्चर्मम्। मृतस्येव दि बन्धमोक्षस्सम्भवति, स चैक एव, मुक्तानां पुनरा 

वृ्यसम्भवात् , इह तु मरणात् प्रागेव बन्धमोक्षः, न केवरमेकं बन्धमोक्ष 

प्राप, किन्तु मूरिश इति महदिदमाश्चममिति विरोधः । परिहारस्तु 
बन्धान् परस्पर कराभ्यां बन्धनानि पोक्षान् बरान्मोचनानि चागम 

दिति ॥ 

जथ महवधमाह् -- 

हा धिक्तं कमारो सुरुलिततयपुषौ महवीरौ कटो 
न द्रक्ष्यामो व्रजामर्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीम् 

चाणूर त॑ करोदम्रामणविगलदसुं पोथयामासिथोव्यी 
पिषटोऽमृन्धु्टिकोऽपि द्रुतमथ हलिना नषटक्षिैदधावे ॥ ७ ॥ 
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हा धिगिति॥ तदानीं वं करोदूभ्रामणविगलदयुं तं चाणुरम् उव्यां 
पोथयामासिथ। तदानीं तस्मिन्नवसरे । तं श्रीङ्ृष्णः। करोदूभ्रामण 

विगल्दसुं करेण यदुदूभ्ामणं तेन॒ विगल्दसुं सृतम् । उव्यां मूषे । पोथया 
मासिथ क्षिप्तवानसि । ननु किमित्येवं क्षरिति तं जघान भगवानिति चेत्तत्राह 

इति जने भाषमाणे इति | इति एवम्। जने द्रषटजने । भाषमाणे कथ 

यति सति| भाष्रणपरकारमाह-- न द्रक्ष्यामः त्वरितं व्रजामः इति । न द्रक्ष्यामः, 
अत्यन्तमनुचितत्वात् । अतस्त्वरितं नजामो गच्छमः। ननु किमल्ानौचित्यमिति 
चेत्तत्राह - हा धिक् कष्टं कुमारौ सुकल्तिवपुषौ मह्छवीरो कठोरौ इति। धिगिति 

निन्दायाम्। हा कष्टमिति खेदातिशये । कुमारो श्रीरामङकृष्णो । सुरिति 
वपुषौ सुललितं सुतरां रुरिति मदु वपुः शरीरं ययोप्तौ । कठोरौ कठिन 

शरीरो । नचैतवेताभ्यां योगयोग्याविव्यस्यन्तमनुचितमेतदर्शनमिति भावः। 
द्षरूणां महक्रीडादशेनस्येद्धेगकारितया भगवान् ज्ञटिति चाणूरमवधीदिति द्रष्ट 
ग्यम् । अथ हथिना मुष्टिकः अपिं द्रुतं पिष्टः अभूत्। अथ चाणृर् 
वधानन्तरम् । अपिरनुक्तयोः शकतोशलकयोः समुच्चये । द्रुतं क्ञटिति। 
पिष्टः हतः । नष्टिष्टैः दधवे । नष्टहिष्टैः नष्टभयः रिष्टेरवरि्टमलेः | 
दधावे प्राणपरीप्सया धावनं कृतम् ॥ 

तदानीं कर्तव्यमजानतः कंसस्य प्रवृत्तिमाह-- 

कंसः संवाये तूयं खरमतिरक्दिन् कायेमा्यान् पितुस्ता- 
नाहन्तुं व्याप्तमर्तस्त च समशिषददूरपुत्सारणाय । 

रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड ईव गिरिं मश्चमश्चन्नुद्च- 
त्वड्गव्यावर्गदुस्सग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरोग्रसेनिम् ॥ ८ ॥ 

कंस इति | कंसः तथं संवाये आर्यान् तान् पितृन् आहन्तं ग्या्मूर्तः 
तव दृूरमुत्सारणाय च समशिषत् । तूयं महवाचम् । संवार्य निवार्य । आर्यान् 

पूज्यान् । तान् पितनु्रसेनवसुदेवनन्दगोपान् । हन्तु हन्तुम् । व्यापतूर 
परिपूर्णस्य । एतच्च तद जानन्तं कंसं प्रति सोपहासवचनम् । तव श्रीकृष्णस्य । 
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दूरं दूरतः । उत्सारणाय निस्सारणाय । चकारः समुचये! समशिषत् 

आज्ञापितवान्। नन्वेषेविधं भगवतश्चेषटितमवरोक्य कंसः कुतो न॒ भग 

वलयादयोः प्रणामं कृतवानित्याह --कार्यमविदन्निति । कोयं कतेग्यं भगवतः 

प्रणामम् । अविदन् अजानन् । ननु कुतो नैतत् कंसेन ज्ञातमिति 

चेत्तवाह - खलमतिरिति। दुष्टमानस र वयथ : | अथ भगवतः कसवधोप 

कममाह--लं मश्चम् जच्नन् उदञ्चस्वद्गव्याबस्गदुस्संग्रहमपि ओग्रसेनिं 

हठात् प्राभ्रहीः च इति। चं श्रह्ृप्णः। मञ्चं कंसस्य प्रासादम् । 

सञ्चन् उसतन् । उदञ्चत्खड्गव्यावर्गदुस्संग्रहम् उदञ्चतः उन्नमितस्य 

खड्गस्य छकूपाणस्य व्यावल्योन चरनेन दुःसंग्रं गृहीतुमशक्यम् । अपिरविरोधे 

यग्रसेनि कंसम्। हटात् बर्कारेण । प्रग्रहः गृहीतवानसि। चकारः 

समुचये | ज्रि हेतुमाह- दुष्टोक्तिभिः रुष्टः इति | दुष्टोक्तिभिः दुष्टस्य 

कंसस्योक्तिभिः। रुष्टः कुपितः । भगवतो मञ्चोखतने उपम;माह-- गरुडः 
(> मो 

गिरिमिवेति। गरुडः वेनतेयः । गिरिं पवेतम् । उपमया चोखतनेऽनायासे 
मञश्चस्योननत्यञ्च ध्वन्यते ॥ 

अथ कसवधमाह्-- 

सद्यो निष्पिष्टसन्धि भुवि नरपतिमापास्य तस्योपरिश- 
र्वय्यापात्ये तदैव तदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः 

किं कित्रुमस्तदानीं सततमपि भिया द्रतात्मा स भेजे 
सायुज्यं त्हघोत्था वरद परमियं वासना कालनेमे; । ९ ॥ 

सद्य इति । तदा एव खदुपरि नाकिनां पूृष्पत्रृष्टिः पत्तिता | 
तदा एब तम्मिननेवावसरे | स्वदुपरि तव॒ श्रीकृप्णस्योपरि । 
शरीर इत्यथेः। नाकिनाममराणाम्। पुष्पवृष्टिः पूष्पवर्षम् । पतिता 
पपात | तमेवावसरं दशेयति--स्वयि सः निप्पष्टसन्धि नरपति भुवि 

आपात्य तस्य उपरिष्टात् आप्ये इति। त्वयि 

ञअरिति। निष्िष्टसन्वि निप्पिष्टाः 

श्रीङ्रष्ण 

श्रीक्रप्णे । सद्यः 

नितरां पिष्टास्सन्धयो यस्य॒ तम्| 
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नरपति कंसम्। मुवि भूमौ। आपात्य . मश्वात् पातयिता। तस्य 

कंसस्य | उपरिष्टात् उपरि। आपात्ये पतिते सति। उपरि भगवतः 

पतनेन कंसं गतजीवितं दृष्ट्रा देवाः प्रमुदिताः कुसुमानि वृषुरिव्यथः। 

भगवता हतस्य पुण्यां गतिमाह---हे वरद तदानीं सः सायुज्यं ॒मेजे इति । 

वरद भक्ताभीष्टवरधद । तदानीं तस्मिन्ेवावसरे। सः कसः। सायुज्यं 

भगवदेक्यम्। भेजे प्राप। द्विषतोऽपि कंसस्य सायुज्यप्रापिमाकर्य्य 

सविस्मयमाह-- किं कित्र: इति। हन्ता कारणं फि फं वदाम इत्यथैः । 

एवमपि मयाऽत्र यदुपटन्ं कारणम् , तत् कथयामीर्याशयेनाह-- सततं भिया 

अपि तद्रतास्मा इति । सततं सर्वदा । भिया भयेन । अपिर्वियेषे। वद्रतासा 

भगवति निविष्टवित्तः । भक्त्या भगवति निविष्टचेतसां का कथेत्यपिशब्देन 

ध्वन्यते | ननु कथमयं दरासा कंसो भियाऽपि भगवन्न विष्ट चितोऽभू दित्याशङ्काया 
माह--इयं कारनेमेः वद्वधोस्था वासना परमिति । इयं भयेनापि भगवति मनसः 

स्थिरीकरणम् । कार्नेमेः तन्नाम्नोऽसुरस्य । कसः प्राग्जन्मनि कारनेमिरासीदिति 

द्रष्टव्यम् | दद्भधोत्था भगवक्करृतेन वधेन जनिता । कालनेमिश्च भगवता हत इति 

"त्वं क्रालनेपिमथ मारिमुखान् जघन्ध' इत्यनेनोक्तम् । वासना परं बासनेव । 

एवश्च येन केनापि प्रकारेण भगवति मनसः स्थिरीकरणमपवर्मकारणमिति 
सिद्धम्। यदक्तञ्च श्रीमद्धागवते- "कामं कधं मयं सेहमेष्यं सौोहदमेव वा 
नियं हरौ विदधते यान्ति तन्मयतां हि ते' इति ॥ 

जथ कंसम्रातृवधादिकमाद- 

तद्भ्रातनष्ट पिष्ट दतमथ पितरो सनमन्नुग्रसेनं 

कृत्वा राजानयुचेयेदङलमखिटं मोदयन् कामदानेः। 

भक्तानाघुत्तमं चोद्धवममरगुरोराप्रनीति सखायं 
लब्ध्वा तष्टो नगयां पत्रनपुरपते रुन्धि मे सवेरोगान् ॥ १० ॥ 

तद्धातनिति ॥ रे पवनपुरपते अष्ट॒तदभात॒न् पिष्ट अथ दतं 

पितरो सन्नमन् उग्रसेनं राजानं कृत्वा अखि यदुकुटं कामदायै: उः मोदयन् 
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भक्तानामुत्तमम् अमरगुरोः आ्ठनीतिम् उद्धवं सखःयं रुब्ध्वा च तुष्टः नगर्या 

से मे सर्वरोगान् रन्धि। पवनपृरपते गुसुवायुपुरनाथ । तद्धातुन् तस्य 
कंसस्य भ्रातननुजान् कङ्कन्यग्रोधकादीन् भरातुवेधात् कोपेन भगवन्तं हन्तुमाप 

ततः। पिष्ट निहस्य । अथ अनन्तरम् । दतं क्षटिति। पितरौ कंसेन 
वद्धो देवकीवघुदेवो । सन्ननन् बन्धनादुन्मुच्य प्रणम्येयर्थ; । 

मातामहं कंसेन बद्धमुन्मुच्य । राजानं नृपम् । कत्वा विधाय | अचिरं 

समस्तम् । यदुकुरं यादवकुरम् । कामदानै: हिरण्यरल्लायमिरषितसमस्त 

वस्तुमदानैः । उचैः अत्ययेम्। मोदयन् तोषयन् । भक्तानां भगवद्भक्तानाम् | 
तेषु मध्य इव्यथेः। उत्तमं श्रष्ठम्। अमरगुरोः बृहश्यतेः । 
आप्ता. अभ्यस्ता नीतिः नीतिविद्या येन तम्। उद्धवं तन्नामानम् | 
सखायं का्य॑सचीवतया नैमसचिवतया चेप्यथः। रब्ध्वा प्राप्य | चकारः 
समुचये! अत एव तुष्टः प्रमुदितमनाः। नगर्या मधघुरायान् । वसिति 

शेषः। ववं श्रीङृप्णः। मे ममानन्यशरणस्य | सवरोगान् सर्वान् बाह्यानां 
भ्यन्तरश्च रोगानामयान् रुन्धि निवारय ॥ 

उग्रसेनं 

आप्तनीतिम् 

इति कुवबख्यापीडवधवणेने भगवतो मटरङ्कप्रवेशवणनं 
मद्ययुद्धवणन मह्धवधवशं केसवधादिवणनं च 

पश्चसक्ततितमदराकभ् ॥ 



पट्पपततितमद शकम् । 

अथ भगवतो लोकसंग्रहाथं विघापर्रहं वणेयति-- 

गत्वा सान्दीपनिमथ चतुष्पषटिमात्रेरहोभिः 
सवज्ञस्त्वं सह युसलिना सवेविद्या गृहीता । 

पतं नष्टं यमनिलयनादाहूतं दक्षिणां 
द्त्वा तस्मे निजपुरमगा नादयम् पाश्चजन्यम् ॥ १ ॥ 

गत्वेति | अथ तं मुस्खिनिा सह सान्दीपनिं गत्वा चतुष्षष्टि 

मतैः अहोभिः - सर्वविययाः गृहीत्वा नष्टं यमनिलख्यनात् आहृतं पत्रं दक्षि 

णाथं तमे दला पाञ्चजन्यं नादयन् निजपुरम् अगाः। अथ कंसवधा 

नन्तरम् । त्वं श्रीकृष्णः । मुसरिना बरमद्रेण । सह समम् । सान्दीपनिं तन्नामानं 

कञ्चित् मुनिम्। गत्वा प्राप्य। चतुष्षष्टिमातरैः चतुष्षष्टिरेव चतुष्षष्टि 

मांल्लाणि तथाविधैः। अहोभिः दिवसेः। सर्वविद्याः सर्वाः वेदवेदाङ्खादि 

रूपाः सकला विद्याः । गृहीता तस्मान्मुनेरादाय । नष्टं मतम्| यम 

निख्यनात् यमस्यान्तकस्य निर्यनात् गृहात् । आहतम् आनीतम्। पुतं 

सुतम्। दक्षिणां गुरुदक्षिणयिे । ते सान्दीपनये। दत्वा वितीयं। 
पाञ्चजन्यं शङ्खरूपं पञ्चजनं नामासुर निहप्य गृहीतं पाञ्चजन्याख्यं शङ्खम् । 

नादयन् आध्मापयन् । निजपुरं स्वस्य पुरं मधुशम्। अगाः गतवा 

नसि। ननु कथं चतुप्षष्टिमातेर्दिवैः सर्वा विधा गृहीतुं शक्यत 

इत्याशङ्कायामाह- सर्वज्ञः इति । सवै जानातीति सर्वज्ञः। ननु 
सर्वज्ञस्यान्यस्माद्विधाग्रहणं निर्थकत्वादनुपपन्नमिति चेन्न, लोकसंप्रहाथे 

भगवता कृतत्वात् । मनुष्यस्वमुपगतस्येश्वरस्यापि धर्माचरणमपरिदहायेमिति 

ध्येयम् ॥ 

अथ भगवान् गोपीनां परितापं सपयितुमुद्धवं प्राहिणोदिव्याह- 
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स्मृत्वा स्मृत्वा पशपसुद्शः प्रेमभासप्णुन्नाः 

करण्येन त्वमपि विवक्षः प्राहिणोरुद्रवं तप् । 

| दविश्वायुष्मे परमसुहदे भक्तवयाय तासा 

भक्त्युद्रेकं सकरभुवने दुखेभ॑दशेयिष्यन् ॥ २॥ 

स्मृतेति ॥ तमपि उद्धवं प्राहिणोः। सं श्रीकृष्णः । 

मै । प्राहिणोः मोकुरं प्रति प्रेषितवानसि । 

कारुण्येन विवक्षः इति । कारुण्येन कृपया । 

अपिः समु 

अत्र हेतुं दशेयति-- 

भक्तवात्सल्येनेति यावत् । 

` विव्य; परवशः सन् । भगवतः कारुण्यवेव्ये हेतुमाह - पुपुदृशः स्थला 

स्मृत्वा ग्रेममारपणु्ाः इति। पशुपसुदृशः गोप्यः} स्मृत्वा स्मृत्वा अनु 

चिन्त्य | लामिति गेषः । प्रेमभारपरणुजनाः प्रेमभारेण रागातिशयेन प्रणुन्ना । 

परवज्ञा इव्य्थः। जाता इति रोषः । परमभक्तसु तासु करणया. भक्त 

वास्सल्यरूपया भगवान् परवशः सननिर्यथेः। उद्धवप्रेषणे ेखन्तरमप्याह-- 

किञ्चेत्यादि । किञ्च उद्धवपरेषणे हेतन्तरमप्यस्तीत्यथः । तदेव विरादयति--- 

अमुष्मै सकरमुवने दुमे तासां भक्युद्रकं दरशयिप्यन्निति । अमुष्मै उद्भ 

वाय । सकरमुवने सर्वेष्वपि रोकेषु । दुरम रब्धुमशक्यम्। तासां गोपी 

नाम् । भक्सयुद्रेक मक्तेरुदरेकमत्तिशयम् दशेययिप्यन् परदशा यिष्यन् । 

प्रदर्शयितुमिसयथः। गोपीनां भक्युद्रेकप्रद नस्य फकमाह -- भक्तवर्याय 
दति । भक्तो्मायेव्यथेः । भक्तोत्तमोऽहमिति तस्याभिमानं शमयतु 

मिति मावः। नन्वस्तु तस्याभिमानः, का क्षतिरिति येत्त्राह-- परम 

सुहृदे इति । निरटङ्कारस्येव स्वकीयपरममित्रस्वं युक्तमिसयारयेनेति भाव; \ 

गोकु प्रविष्टस्योद्धवम्य प्रवृत्तिमाह -- 

त्वन्माहात्म्यप्रथिमपिशनं गोङलं प्राप्य साये 
त्वद्ाताभिवहु स रमयामास नन्दं यज्ञोदाम् । 

्रातरषटा मणिमयर्थं शङ्किता; पड्कजाक्ष्यः 
श्रत्वा प्राप मवद नुचरं॑त्यक्तकायाः समीयुः ॥३॥ 



देदोकम -$दै। उद्धवदूत्यवर्णनम् । ५४७ 

त्वन्माहात्म्येति ॥ सः गोकुरं प्राप्य वद्रार्तीभिः नन्दं योदां 
बहु रमयामास । सः उद्धवः । गोकुरं गोकुले नन्दभवनमित्यथैः । प्राप्य 
सम्प्राप्य | दवयद्वार्ताभिः तव श्रीकृष्णस्य वार्तामिः वृत्तान्तैः । नन्दं यशोदां 
च । बहु अतिशयेन] रमयामास जातदर्षावकरोत्। ननु कुतोन गोपी 
स्तथाऽकरोत्तदैवेति चेत्तत्ाह--सायमिति। सायं सन्ध्यायाम् । सायं 
समागतमुद्धवं स्वस्वगेहस्था गोप्यो नाविदननिति भावः। गोकुलस्य विरोष 

माह--त्वन्मादात्म्यप्रथिमपिद्ुनमिति | त्वन्माहासम्यस्य तव श्रीकृष्णस्य यन्मा 

हात्म्यं तस्य प्रथिमा विस्तारस्तस्य पिरुनं सूचकम् । यत्समृद्धिमवरोक्य भगवतो 

माहास्यमीदशषमिति ज्ञातुं शक्यमिव्य्थः। उक्तश्च--"नाकेऽवि वैकुण्टपदेऽप्य 
रुभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् इति। अथ गोपीनां प्रवृत्तिमाह- 
पातः पङ्कजाक्ष्यः मणिमयरथं दृष्ट शङ्किताः प्राप्तं भवदनुचरं श्रुत्वा व्यक्तकायाः 

समीयुः इति। प्रातः प्रभाते। पङ्कजाक्ष्यः गोप्यः। मणिमयरथं मणिमयं 

रलमयं रथं स्यन्दनम्। दृष्ट विलोक्य । राङ्किताः श्रीकृष्णागमनमाशङ्क 
मानाः। पुनः प्राप्तम् आगतम् । भवदनुचरं भवतः श्रीकृष्णस्यानुचरं 

सखायम् । श्रता आकण्यं | व्यक्तकायाः त्यक्तानि कार्याणि गेहहृत्यादीनि 
याभिस्ताः। समीयुः उद्धवसमीपं प्रापुः ॥ 

उद्धवं रष्टवतीनां गोपीनां प्रवृत्तिमाह-- 

ष्टा चैने त्वहुपमलसदेषभूषाभिरामं 
स्मृत्वा स्मृत्या तव विलसितान्युच्केस्तानि तानि । 

रुद्धालापाः कथमपि पनगददां वाचमूचुः 
सोजन्यादीन् निजपरमिदामप्यलं विस्मरन्त्यः ॥ ४॥ 

इष्टेति ।॥ अवर पूर्वस्मात् पङ्कजाक्ष्यः इत्यनुचतेते । पङ्कजाक्ष 
रुद्वारापाः सौजन्यादीन् मिजपरमिदामपि अरुं विस्मरन्त्य: पुनः कथमपि 

गद्वदां वाचमूचु: । पङ्कजाक्ष: गोप्यः। रुद्धालापाः रुद्धः निवारितपरसरः 

आलापः आभाषणं यासां ताः। सोजन्वादीन् सुजनताविनयादीनि | 
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नेजपरमिदां स्वपरमेदम्। अपिः समुचये । अरूमस्यथम् । पुनः अनन्तम् | 

वाचं वचनम् । उचुः उक्तवव्यः । आङापरोधे सोजन्यादि विस्मृतो . च 

हेतं दशीयति--तव तानि तानि विकसितानि उच्चकैः स्मृत्वा स्मृत्वा इति। 

तव श्रकष्णस्य । तानि तानि तेषु तेषु प्रदेशेषु तर्िमस्तसिमश्च कलि कृतानि । 

विकसितानि करीडितानि । उचैः अययथम् । मृत्वा स्मृला पुनः पुनरपि 

समृत्वा ; मगवद्विलारानां तदानीमतिमातं स्मरणे हेतु दशयति --सदुपम 

रसद्रेपमूषाभिरामम् एन द्र च इति। खद्पमरसद्रेपमूषाभिरामं तदुपमाभिः 

्रीकरप्णवेषमषासदशीभिः रसन्तीमिः राजमानामिः वेषभूषामिः वषः नेपथ्यं भूषाः 

आमरणानि तामिरमिरामं श्रीकृप्णवन्मनोहरम् । एनम् उद्धवम् । दृष्ट्रा विलोक्य । 

चकारस्तर्थे । अत्रायमथेः- सततं श्रीङ्ृप्णविरुसितानि स्मरन्तीनामपि 

गोपीनां गृहक्मादविव्यापृततया सवेदापि नातिशयेन स्मरणं सममूत् , 

भगवत्समानाकारे उद्धवे तु दमि एवे कसम्बन्धिज्ञानस्यापरसम्बन्धिस्मारकतया 

तन्मयत्वेन विगकितिवे्यान्तरा भगवद्विरसितस्परतिपरम्परा सममूद्विति] 

गोपीनामुक्तिप्रकारमाट-- 

श्रीमन् कि त्वं पितृजनछत प्रेषितो निर्दयेन 
क्वासो कान्तो नगरसु्शां हा हरे नाथ पायाः । 

आष्छेषाणाममेतव्रपुषो हन्त ते चुम्बनाना- 

मुन्मादानां कदकवचपां विस्मरेत् कान्तकावा ॥५॥ 

श्रीमन्निति ॥ दहे श्रीमन् लं पितृजनक्ृते प्रेषितः किम् | श्रीमन् 
श्रीयत । पितृजनङ्कते पितरो यशोदां नन्दं च प्रीणयितुम् | प्रेषितः 
्रज॑प्रति सम्धषितः। कृष्णेनेत्यथौहम्तते। दैप्यीकपायितत्वात् गोपीनां 
प्रियेणेव्यनुक्तिः। किमिति जिज्ञासायाम् । ननु युष्मदर्मेव प्रेषिता वय 

मिति कुतो न मन्यते भवतीमिरिति चेत्तत्राह-- निर्दयेन इति। निर्गता 

दया यस्मात् स॒ तेन। ननु भवतीभिदेष्टानुरागः क्ृष्णो निर्दय 
दति कुतो मन्यत ईति चेत्तताह--नगरयुदृशां कान्तः असौ क्व इति । 
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नगरयुदशां विदग्धानां नागरिकाङ्खनानाम्। कान्तः मनोहरः । विदग्धा 

दगनावशंवदस्यास्मास्वविदग्धासु का गणनेति भावः। असो कृष्णः क्व 

कुत्र वतंते। यद्यं न नागरिकाङ्गनावशंवदः, तहिं कथमस्मान् पर््यजेदिति 
भावः। एवं प्रमभक्तास्वपि गोपीष्वेवविधं सन्तापमापादयन्तं भगवन्तमा 

करुय्य कविः स्वस्याऽपि सन्तापापादनमारशङ्गयातीव भीतो गोपीनां वचन 

मपरिसमाप्येव मध्ये तदकरणाय प्रार्थयते - हा हरे नाथ पायाः इति। हा इति 

खेदे । हरे श्रीहृष्ण । नाथ मक्तरोकःक्षक । पायात् वायस्व । मामिति रोषः । 
भक्तठोकरक्षकस्तं ममेवंविध सन्तापं मा कुर्विति भावः। मक्तप्रियायां तुहा 
हरे इत्यादि गोपीवचनसेन व्याख्यातम् । तन्मते शछोकस्यास्य गोपीवच 

नानुकरणरूपतया स्तोरत्वं नोपप्यत इति द्रष्टग्यम्। एवं सेष्यं किश्चिदमि 
धाय ुनर्मगवदगुणानुस्मरणपरवरदधह्च्छया गोप्यः सविषाद ` पुरस्तादसन्निहित 

मपि भगवन्तं सननिहितमिवोन्मादात् सम्बोध्याहुः--हे कान्त हन्त का वा अमृत 

वपुषः ते आश्ेषाणां चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेदिति। 
कान्त अस्मन्मनोहर । हन्तेति खेदे । क्ावाकानाम गोपी। अमृत 

वपुषः पीयूषमयविग्रहस्य । ते तव श्रीकृष्णस्य । अआ्ेषाणामारिङ्कनानाम्। 
उन्मादानाम् आसान विस्मत्य कृतानां तत्तद्विरसितानाम् । कुहक्वचसां 

कपटवचनानाम् । विस्मरेत् न कापि विस्मरेदिव्यर्थः। 'अलरास्मार्षीजल 
निपिमन्थनस्य शौरिः इत्यतेवाश्ेषाणामित्यादो कर्मणि षष्ठी ॥ 

रासक्रीडालुकितललितं विश्वथत्केशपाश्च 

मन्दो द्धिन्नभरमजरकणं लोभनीयं त्वदङ्गम् । 

कारुण्यान्धे सद्दपि समालिङ्धतं दशेयेति 

्रमोन्मादाद्युषनमदन त्वस्परियास्त्वां व्दिपुः ॥ & ॥ 

रासक्रोडेति ॥ दे सवनमदन त्वसिमियाः परमोन्मादात् त्वाम् इति 
विलेपुः । भुवनमदन सर्वेषामपि कामोन्मादजनक । त्वधिमियाः तव॒चश्री 

कृष्णस्य प्रियाः गोप्यः। प्रेमोन्मादात् श्रीकृष्ण विषयकमरेमङ्ृतादुन्मादात् । 
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लां श्रङ्कष्णम् । उदिद्येति रोषः। इति अनेन प्रकारेण | विलेपुः 

परिदेवनं चद्ुः। विरापपरकारमाह-- हे कारुण्यान्मे लवं लद सकृदपि 

समालिङ्गितः दद्य इति। कारण्याब्धे. कृपासागर् । लं श्रीङ्कष्णः । 

तदङ्क तव श्रीकृष्णस्य अगं दारीरम् | सकृदपि एकवारमपि । समा 

रिद्गितु सम्यमादमारिद्गितुम् । दीय प्रदेय । भगवदङ्स्य विरोषतो 

रमणीयल्वमाह--रासक्रीडाटितलकितिं विशेथक्केशपाशं मन्दो द्विनश्रमजसः 

कणं लछोभनीयमिति। रासक्रीडाछर्तिलस्तिं रासक्रीडा टठस्तिं मृदितं 

लसितं रमणीयम् । विच्थक्केशपारं विश्यन् शिथिलः केशपाशः कचभारो 

यस्य तेत्] मन्दो द्धिनेश्रमजरुकणं किंच्चिदुद्रतस्वेद बिन्दु सन्दोहम् । अतं एव 

लोभनीयम् अतिमनोहरम् 

अथोद्धघो गोषीराश्वस्ताश्चकारेव्याह-- 

एवप्रायै धिवशषवचनेराङरा गोपिकास्ता- 
सत्वत्सन्देशेः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगभः । 

भूयस्ताभिञदितमतिमिस्खन्मयीभिषैभूमि- 
स्तत्द्वातासरसमनयत् कानिचिद्रासराणि ॥ ७ ॥ 

एवंप्रायेरिति ॥ जथ सः एंपराैः विवशवचनैः आकुलाः ता 
गोपिकाः व्व्सन्देशेः प्रहृतिमनयत् । अथ अनन्तरम् । 

एवंमायिः एवविधेः। विवशवचनैः परिदेवतः । आकुलाः परवशाः । ताः 
भगवल्ियाः। गोपिकाः गोपीः । तस्सन्देशैः तव श्ीङ्कष्णस्य सन्देशे: । 
भृति स्वस्थताम्। अनयत् नीतवान् । ननु कथं केवकं सन्देशेस्तासां 
ताता स्यादिव्याकाङक्षायामाद --विजञानग रिति । तत्वज्ञान रिः , 
ण्वं गोपौम्समाश्वास्यौद्धवो व्रज णव कतिचिदिनान्यवसदिर्याह्- - भूयः मुदित 
मतिभिः ताभिः वधूमिः तत्तद्वातासरसं॑ कानिचित् वासराणि अनयदिति। 
भूयः अनन्तरम् । मुदितमतिमिः तुष्टामिः । लन्मयीभिः श्रङ्कष्णमयीमिः । 
तामिः श्रक्ृप्णमयजीवितामिः। वधूमिः गोपीभिः । सहेति रोषः तत्रात 

सः उद्धवः) 
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सरसं ततद्रा्ताभिः तततदूष्तान्तकथनेः सरसं यथा मवति तथा । कानिचित् 
कतिचित्। वासराणि दिनानि। अनयत् नीतवान्। अत्र॒ वत्वन्मयीमि 
रि्युद्धवस्य गोकुरनिवासेच्छाहेतुप्रदशेनपरम् ॥ 

गोपीनां भगवन्मयत्वमेव विवृणोति- 

स्वत्प्ो दाने; सहितमनिश्ं सवतो गेहकृत्य 
त्वदवातेव प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वापलपाः। 

चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सवेमेवं 
ष्टा तत्र व्यश्ुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम् ॥८॥ 

स्वतपरो दानेिति ॥ तत्र अयम् उद्धवः विस्मयात् अधिकं व्यमुहम्। 
तत्र॒ गोकुले । अयं भगवद्वक्तेषूतमः । विस्मयात् आश्चयात् । अधिकम् 

अत्यथम् | व्यमुहत् विमुमोह । अत्र हेतुमाह--एवं सवै तन्मयं दृष्ट 

इत्ति। एवम् उक्तप्रकारेण । स्वै सकलमपि कृत्यम् सन्मयं श्रीकृष्ण 

मयम् | दृष्ट विरोक्य। एवंपदार्थमाह- अनिशं सवतः गेहकृत्यं॒॑व्वत्यो 

दानः सटितम्, मिथः ठद्वार्ती एव प्रसरति, उत्स्वापलापाः च सा एव प्रायः, 
चेष्टाः ववदनुक्ृेतयः इति । अनिशं सततम्। सर्वतः सवत । गेहङकृसयं 

गृहकमं । तस्मोद्वानैः तव श्रीकृष्णस्य प्रोद्धानैः प्रकृष्टः रीटाचरित्रिपरति 

पादकतया प्रक्ष॑वद्धिः उद्रानैः उचगींयमानैरङितिपदबन्धनैः। सहितम् अन्वि 

तम् । मिथः परस्परम्। दद्रार्ता तव श्रीकृष्णस्य वार्ता वृ्तान्तः। 

एवकारेणान्येषां व्यवच्छेदः । प्रसरति प्रवतेते। अत्र प्रसरतीप्यनेन प्रस 

रणस्याबुद्धिपूवकतम् , तेन गोपीनां सव॑दा भगवन्न विष्टहृदयता च ध्वन्यते । 
उत्स्वापरापाः स्वभरवघनानि। चकारः सथुचये। सैव व्वद्रतिव । अता 
प्येवकारेणान्येषां व्यवच्छेदः । प्रायः प्रायेण । वचेष्टाश्चेष्टितानि। दनु 

कृतयः श्रीकृप्णचेष्टानुकरणसरूपाः ॥ 

अधोद्धवस्य सत्स्वपि बंहुविधेषु तत्द्रोपीसमाश्चासनपरकारेषु प्रधान 
भूताया राधायाः समाश्वसनप्रकारमाह-- 
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राधाया मे प्रियतममिदं मस्मियेवं ब्रवीति 

त्वं कि मौन कलयसि सखे मानिनी मस्रियेव । 

इत्याघयेव प्रवदति सखि तस्यो निजेने मा- 

मित्थवादैरमयदयं त्वसरियाुत्पराक्षीम् ॥ ९ ॥ 

रुधायां इति ॥ अयं खस्ियामुखलाक्षीमिस्थवादिः अरमयत्। अयम् 

उद्धवः । व्वसपरियां तव श्रीकृष्णस्य प्रियां प्रेयसीम् । उसलक्षौ सुन्दरीम् । 

रापिकानिव्य्थः । इ््थवादैः एवं विधेवेचनेः। अरमयत् रमयामास । वचन 

प्रकारमाह--हे सखि त्वसिपरयः निजने माम् इत्यादि एव प्रवदति इति । 

ललस्य: तव प्रियः श्रीष्प्णः। निजने रहसि । इत्यादि एवमादि । 
एव नान्यत् किमपीर्ययैः। प्रबदति प्रकर्थेण वदति कथयति। इतिशब्दाथं 

भगवतो वचनप्रकारमाह--इदं मे राधायाः प्रियतमम् , मस्प्रिया एवं ब्रवीति, 

हे सखे सवं मानिनी मस्या इव किं मौनं करयति इति। इदम् 
यर्किञ्चिद्रम्यं कुसुमादि गृहीत्वा निदिश्योक्तिरियम् । मे मम॒ राधिकामय 
जीवितस्य । प्रियतमम् अतिप्रियम् । मसिप्रया मम प्रेममाजनीमूता राधा । 
एवं व्रवीति मयि कदाचिय्यरिकच्चिद्धाषमाणे इत्यं प्रतिवदति। यदा कदा 
चित् श्रीक्ृष्णवचनस्यादत्तोत्तरे सद्युद्धवे । भगवद्वाक्यमनुवदति-- सखे इति । 
सखे मिल । मानिनी प्रणयकुपिता । मलियेव रधेव । किः कुतो हेतोः । 
मोनमप्रतिवचनम् । कर्यसि दधासि ॥ 

अथ भगवत्सन्देशमाह-- 

एष्यामि द्रागनुपगमने केवरं कायेभार- 
दिश्ेषेऽपि स्मरणद्ढतासम्भवात्मास्तु सेदः | 

ह्मानन्द् भिति न चिगात्सङ्गमो वा बियोग्- 
स्तुल्यो बः स्यादिति तव गिरा सोऽकरोनिव्यैथास्ता ॥ १०॥ 

एप्यामीति ॥ सः इति तव गिरा ताः निर्नयाः अकरोत् 
सः उद्धवः। इति अनेन प्रकरिण | तव श्रीकृष्णस्य । गिरा सन्देरन । 
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ताः गोपीः। निर्व्यथाः निगेताः व्यथाः विरहवेदना याभ्यस्ताः। अकरोत् 

कृतवान् । मगवद्रुचनपरकारमाह -- अहं द्राक् एष्यामि इति । द्राक् क्षटिति 
एष्यामि भवतीनां समीपमागमिष्यामि। ननु कुतो भवान् नेतावलययन्त 
मतागत इति चेतत्ाह---अनुपगमनं कार्यभारात् केवरमिति । अनुपगम 

नम् अनागमनम् । कायभारात् कार्यस्य भारात् । केवरमित्यवधारणे । 

न तु प्रेममान्यादिस्यथंः। ननु वद्विरहः कथं सोदुं शक्यत इत्यत्राह-- 

विश्वेषे अपि स्मरणददतसम्भवात् खेदः मास्तु इति। विशेषे विरहे । 

स्मरणद्ढतासम्भवात् स्मरणस्य श्रीकृष्णानुसन्धानस्य दृढताया दार्व्यस्य 
सम्भवाद्धेतोः। खेदः दुःखम् मास्तु माभूत् । वः इल्युत्तरवाक्या 

दत्ापि सम्बध्यते | अयमताश्चयः--विरहवेदनाया दुःसहस्वेऽपि मस्स्मरण 

दाव्वापादकतया तस्य च समाधिरूपत्वान्महानयं रमो भवतीनामिति न 

खेदावकारा इति । भगवस्स्मरणदाव्यैस्य फलमाह-- वः नचिरात् ब्रह्मानन्दे 

मिरुति सङ्गमः वियोगः वा तुल्यः स्यादिति। वः गोपीनाम्। नचिरात् 

अल्पेन कालेन । मत्स्मरणदाव्वात् ब्रह्मानन्दे ब्रह्मासन्यानन्दे । मिति 

पकाशमाने सति। सङ्गमः मत्समागमः। वियोगः मद्विरहः। बाकारः 

समुचये । तुल्यः समरसः । स्यात् भदिप्यति॥ 

अथोद्धवस्य गोकुखत् प्रस्यागमनमाह-- 

एवं भक्तिः सकरथुवने नेक्षिता न भ्रुता वा 
किं शाल्लोषेः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्त । 

इत्यानन्दाङ्कलयुपगतं गोलादद्धवं तं 
दष्टा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामामयोषात् ॥ ११॥ 

एवमिति ॥ हे गुरुपुरपते गोकुलात् इति उपगतम् आनन्द कुरुं तम् 

उद्धवं दृष्ट हृष्टः खं माम् जमयौघात्त् पाहि । गोकुलत् ्रजात्। इति 

एवमुक्त्वा पनः पुनः प्रणम्येत्यथेः । उपगतम् आगतम् । आनन्दाकुरं 
भगवस्मेयसीनां गोपिकानां तिर विशययभक्तिदशनेन तस्सहवासर। मेन च जनि 

ह 9 
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तेन आनन्देन आकुरु परवद्चम्। तम् अपगतभक्तोत्तमाभिमानेन परिडुद्धम् । 

इदञ्च मगवतो हर्षोदये निमित्तम् द्षट्ट विलोक्य] हृष्टः प्रमुदितः। 

त्वं श्रीह्ष्णः। मामनन्यश्चरणम् । आमयोघात् रोगसमूहात्। पाहि 

त्रायस्व । उद्धवस्योक्तिप्रकारमाह--एवं भक्तिः सकर्मुवने न क्षिता, 

श्रुता वा न, शाखोधेः किम्, इह तपसा किम्, गोपिकाभ्यः नमः अस्तु 

इति । एवं गोपीनामिव । भक्तिः भगवस्पेमरक्षणा } सकलभुवने सुव 

नेषु क्वचिदपीलयथेः। ईक्षिता द््टा। ननु किं स्वया भुवनानि सर्वाणि 

दृष्टानीस्यत आह--श्रुता वा इति । वाकार: समुचये । शाखौषे; शाख 

सञ्चयः किं कि प्रयोजनम् | अधीतशाख्रसञ्चयानामप्येव् विधभकत्यदशं 

नात् अनधीतक्ाख्णामपि गोपीनामेतादशभक्तिदर्शनाच अन्वयतःयतिरेकाभ्यां 

व्यभिचारादिति भावः। तपसा तपश्चर्यया | चकारोऽत्राध्याहरषव्यः। 
किम्, अन्वगव्यतिरेकाभ्यां व्यभिचारान्न किञ्चित् प्रयोजनमित्यथः। परन्तु 
इदमेवात्र करवव्यमितयमिप्रायिणाह--गोपिकाभ्य इति। गोपिकाभ्य; गोपसीभ्य 

एव । नमोऽस्तु, तासामेव सर्वाक्ृष्टलवादिति भावः ॥ 

इति उद्धवदूर्थवणनं 

ष टसक्ततितमद्शकम् सेकम् ॥ 



सप्तसप्रतितमदकल्लकम् । 

अथ भगवता पूरव रमयिप्यामीत्यलेपदातीं प्रयुक्तस्य निवेहणं वणं 
यति- 

सैरन्धयास्तदनु चिरं स्मरातुराया 
यातोऽभूस्सरङितिगुदढषेन साधम् । 

आवासं त्वदुपगमोत्सवं सदेव 
ध्यायन्त्या, प्रतिदिनवाससजिकायाः ॥ १ ॥ 

सैरन्धया इति ॥ तदनु ववं सेरन्धयाः आवासं यातः अमूः । 

तदनु तदनन्तरम्] ववं श्रीकृप्णः। सेरन्धेयाः यथा भगवते दत्तमलेपनं 
तस्याः । आवां भवनम् । यातः प्राप्तः। अत्र हेतुमाह--प्रतिदिनवास 

सल्िकायाः इति प्रतिदिनं दिने दिने वाससन्िकायाः अद्यागमिष्यति 

कान्तोऽागमिप्यति कान्त इति षिचिन्त्य भगवत्समागमो चिततवेषभूषादिमि 

रासमानं, धूपादिभिः केलिगरहं च मण्डयित्वा मगवत्समागमं प्रतिपाल्य वतमानाया 

इत्यथः । वासकसनज्िकारक्षणं तु-- प्रियागमनवेखयां मण्डयन्ती मुहुर्महुः । 

क्रीडागृह तथाऽऽत्मानं सा स्याद्रासकसज्िका॥' इति। भगवदागमनपरति 

पाटने हेतुं दशैयत्ि--सदा एव त्दुपगमोत्सवं ध्यायन्त्या; इति सदैव 

सर्वदेव । त्वदुपगभोत्सवं ववदुपगमः तव श्रीकृष्णस्य उपगमः समागम 

एवोरसवः पञ्चेन्द्रियमनःप्रीतिजनकत्वादुस्सवायमानस्तम् । ध्यायन्त्या: चिन्त 

यन्त्याः। सदा तस्या भगवस्समागमध्याने कारणं दर्शयति- चिरं स्मरा 
तुरायाः इति । चिरं चिराय । रथ्यायां भगवतसन्दशनाद्ारभ्येव्यर्थः । स्मरातु 

रायाः भगवतो विश्वातिशायिसौन्दये दृष्टा भगवत्करस्पर्शाच्च मन्मथोन्मथित 

मानसाया हत्मथेः। भगवतः सैरन्धीसमागमो चितवेषभूषादिकमाह--सरलि 

तम् उद्धवेन सार्धमिति। सर्ति कामिनीजनमनःसनाकर्षकवेषभूषासम 
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न्वितं यथा भवति तथा इति यानक्रियाविरोषणम् । उद्धवेन परमसुहदा 1 

साधं सह ॥ 

मगवान् सेरन््रीमरमयदि्याट-- 

उपगते त्वयि पूणेमनोरथां 

प्रमदसम्म्रमकम्प्रपयोधराम् । 

विषिधमाननमादधति शुदा 

रहसि तां रमयाश्चक़षे सुखम् ॥ २॥ 

उपगत इति ॥ लं रहसि तां सुखं रमया्चक्कषे । तवं श्री 

कृष्ण; । रहसि एकान्ते । तां सेरन्धीम्। सुखं यथा मवति तथा । 

रमयाश्चङ्कमे रमयामासिथ । सैरन्भयास्तात्काल्िकीमवस्थामाह--खयि उपगते 

पूर्णमनोरथां प्रमदसम्प्रमकम्पपयोधरां मुदा विविधमाननम् आदधतीमिति । 

त्वयि श्री्रष्णे । उपगते स्वभवनं प्राते सति । पूणेमनोरथां पूर्णः फर्ति मनो 

र्थो यस्यास्ताम्। प्रमदसम्प्रभकम्प्रपयोधरां प्रमदेन प्रहर्धेण यः सम्भ्रमः सो 

जन्यव्यापारल्वरा तेन कम्पो चच्चरो पयोधरो कुचौ यस्यास्ताम् । मुदा 

ह्ेण । विविधमाननं , विविध नानाविधं माननं सत्कारम् । आदधतीं 

कुबोणाम् ॥ 
(> चद 

भगवान् सेरन्धरयै वरमदादिव्याह-- 

पृष्टा बरं पुनरसावव्रृणोदराकी 
भूयस्त्वया सुरतमेत्र निशान्तरेषु । 

पायुज्यमस्त्विति वदेत् बुध एव कामं 
सामीप्यमस्त्वनिक्लमित्यपि नात्रवीत्क्रिम् ॥ ३॥ 

पृष्टेति ॥ पुनः बरं प्रष्ठा असौ भूयः निशान्तरेषु खया सुरतम् 
एव॒ अव्रृणोत् । पुनः भगवतः प्रस्थानसमये । वरं प्रष्टा अमिरुषिर्वं दरं 
वृणीष्वेति भगवतोक्ता। असो सेरन्भी। मयः पुनरपि! निशान्तरेषु 



४ ज (^ ॥ 
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अन्यासु रात्रिषु। खया श्रीकृष्णेन सह। दयुरतमेव नतु मोक्षमिस्यथः। 

अत्रेणोत् ववरै। ननु मुक्तिद भगवति हरौ बरं व्रृणीप्वाभिरुषितमिति 

पर्वति कुतो नसा मोक्षमन्रणोदिव्याशङ्कायामाह -- वराकी इति। मोक्ष 
रसानभिज्ञेयथः । सैरन्धया वरपराथनमिदमस्यन्तमनुचितमप्यासीदिस्याह -- बुधः 

एव सायुज्यम् अस्तु इति वदेत्, कामम्, किमनिशं सामीप्यमस्तु इत्यपि 

न अब्रवीदिति। बुधः मोक्षरसामिज्ञ एव, नान्यः। सायुज्यं भगवद 
क्यम् | कामम् आस्तमेतत्। एपेत्यध्याहियते। भगवत्सद्गमरसामिज्ञे्यथः | 

किं कुतः कारणात् । अनिर सवदा । सामीप्यं स्रीपे मगवतो वनम् | 
अस््वित्यपि मम॒ भवतु इत्येतदपि । नात्रवीत् न वत्रे। तस्मात् सर्वमीश्च 

रेच्छापरतन्त मेवेति भावः ॥ 

भगवतो वरप्रदानमाह-- 

ततो मघान् देव निक्लापु कासुचि- 
न्मृगीदश्चं तां निभृतं भिनोदयन्। 

अदादुपश्छलोक इति श्रुतं सुतं 
स नारदात् सात्चततन्त्रविद्रभौ ॥ ४ ॥ 

तत इति ॥ दे देव भवान् ततः कासुचित् निशायु तां मृगीद्द 

निभृतं विनोदयन् उपश्छोकः इति श्रुतं युतम् अदात् । देव प्रकारामान। 

मवान् श्रीकृष्णः । ततः अनन्तरम्। निशासु रातिषु। तां मृगीदं 

कुरङ्गनयनां सैरन्धरीम्। निभृतं गूढम् । विनोदयन् रमयन् । श्रुतं पसि 
द्धम् । दुत पत्तम्। अदात् अयच्छत् । पुत्रस्य विरोषमाह- सः नार 

दात् सात्वततन्तवित् बभो इति। सः उपश्छोकः । सात्वततन्तवित् सात्वत 
तन्त्रं पाञ्चरा्ा्यागमं वेत्तीति तथोक्तः। वभो रुशमे ॥ 

अथ भगवतोऽक्रमन्दिरपवेशमाह-- 

अ्कूरमन्दिरमितोऽथ बलोद्धवाभ्या- 
मभ्यचितो बहु नुतो मुदितेन तेन। 
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' .- एने विद्युञ्य विपिनाणतपाण्डवेय- ;:: 15 ` ४ ~ 

वृत्तं विवेदिथ तथा 'ृतसष्चेषछम् ; ; , ` ̀ ॥.५.4॥ 

अक्ररमन्दिरमितिः॥ ˆ मथ लं बसद्धवाम्धाम् ` अक्रमम्दिरम् " इत 

म॒दितेनः तेनं ̀  भभ्यचितंः ¦ बहु ̀  नुतः एनं । ̀ 'वि्ज्यं ` 'विपिनागतपीण्डवयदरत 

तथा धृतराष्टवे्टां ' विधेदिथ।' अथः अनन्तरभ्"। । त्वं शीष्ष्णेः 1! ̀  बल द्ध 

वाभ्यां बठेन बरमद्रेण इद्धवेन.` ` च › संहेव्यथेः। :अक्रुरमम्बिरम्, अक्रस्य 

मन्दिरं भवनम् | ; इतः प्राप्तः ॥ मुदितेन श्री्ृष्णोगमनात् ‹ प्रीतेन । ' ' तेन 

अक्रुरेणः । अभ्यवितः पूर्जितः। बहु ̀  बहुभकारम्। नुतः स्तुतेः। एनम् उक्र 

रम् । विद्य वियुज्य ।, विपिनागतपोण्डवेयवृत्तं विपिनमेगतीनां विपिनादगतानी 

पाण्डवेयानाम् पणण्डुपुत्राणां स्वपितृष्व्षयाणा वृतं वृत्तान्तम् । त॑था तेन प्रकारण'। 

धृतराषटचेष्टां स्वपुत्रवश्षस्य धृतराष्टस्य चेष्टां गसन्नदयाननदीपातनादिकमु्यमम् । 

विवेदिथ ज्ञातवानसि ॥ १ ~ ५, = + , च् स 

$. # ) 

अथ जमातुवधष्पशरुत्य, कुपितस्य जरासन्धस्य प्रबृतिमाह-- 

विधाताज्ञामातुः परमसहदो भोअंनृषते- | 
जरासन्धे रूूधत्यनवधिरेषोऽन्धे च ̀ मधुरम् । 

ग्थाज्चे्योरग्धैः कतिपयवरस्त्वं बख्युत- ;: › 
खयोर्विश्वयक्षोहिणि ` तदुषनीते समहथाः. ~+ ६०॥ 

विधातादिति॥ अथं खं जरासन्धे मधुरां रन्धति ̀ बेयुतः तर्द 
नीवं वयो्विशयक्षीहिणि संमेहथाः ।' अथ अनन्तरम् | ' स्व॑ ब्रीह्कप्णः। 

जरासन्धे तन्नाल्षि भगधमूभृति । मधुरां मधुराधुरीम्। रुन्धत रुन्धाने सतिः 

बशयुतः . बरुपद्वान्वितं; । ` तदुपनीतं तेन जरासन्धेन । उपनीतम् आनीतम् । 

लयोर्विशयक्षोहिणि ठंकोर्विशतिरक्षोदिण्यो  यममिस्तते । ` बरुभिति रशेष। 
एकेभैकरथा त्रयश्चा पत्तिः पञ्चपदातिका #* `त्यङ्गस्तिगुणेस्सवैः क्रमादाख्या 
यथोत्तरम् ॥ सेनामुष्ठं गुरमणणौ प्रतनाऽनीकिनी चम्: । वरूथिनी दका 
नीकिन्यक्षोहिणी' इष्यमररसिदेम्षोदिण्याः संख्या निर्दिष्टाः 

} 1 

समह्थाः 
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दवानतिः। ? भगुवतोऽल्पेन्यलमाह- -कतिपयम्रः इति | , भल्पतेन्य 
ह्यथ: । भगवतो ुदधोपकरणलामभाह---योरन्यैः रथयैरिति । ! 'चीरन्पैः 
धोः स्वर्गालन्धैः परातैः। रथाऽ्यैः स्यन्दनपृतिमिवुद्धोपकरणैः । 
जरासन्धस्य मघुरानिरोधने हैतुमाह--भनवधिरुषा अन्धे" 'इति ] अन 
वधिरुषा अवतसानरहितेन ।कोपेन । `“ ‡ अन्धे - कृत्याक्ृलयमजामनि। रोष 

कारणमाह--जामातुः 'परमसुरहेदः ` भीर्जनृपतेःः विधातादिति। जामातुः 

द॒दिवोरस्तिमासत्योः ' पतयुः। ` परंमयुहदः 'पैरभमित्रस्य ¡"`` भोजपते: कंसस्य । 
विधाता वधात् ॥ = 

न र ५ र भ 

1. 34. #. ॥1 1 ,~.; 

६ 1 त कः 
[ॐ कक => [षी 
र {7 क क 11 न [हि कन ~ 

1, 

(1 -40 -\ २ 

स्य॒ पराजयमाह-- ` जरासन 
+>, ५ ॥ 0८ न ८ 

६ ) प „` 1८ 

~ 1. बद्धं. बलादथ-; बलेन, बलोत्तर. खं; .,; 
1 ~. भूयो बलोद्यमरसेन् .युमो चिथेनम्। , ; . .., 

^ \ -निश्रोषदिस्जयसमाहतिश्वसेन्यात् ~ >~... , 
+कोऽन्यस्ततो हि: बलपरोरप्वास्तदानीमू, ,, ॥,७॥ 

1  बद्धमिति॥' अथः त्वं भेन नरात् कद्धम् एनं -भूयो वलोधम 
रसेन मुमो चिथं ।* "अथः अनन्तरम् । त्वं --धीकरष्णपः१ बदिन. -,बरमदरेण । 
बलात् ' बरत्कारेणः ।^' द्धं (गृहीतम्! एनं “जरासन्धबर्। भूयो -बरोधम 
रसेन भूयो ̀ बरोधमे पुनरपि; संभ्रमे रसेन प्रीत्या †, बस्येचमरसे हेतुं दशे 
यतिः--बलोत्तरमितिः) बलेन उत्तरमुङृ्टम् । ` बलिनां बकिभिः ˆ सहैव 
धलेयमरसस्यं  `सम्भ॑वादिति भावः ।. ̂  नन्वन्येन ~ केनचित्. सह \ . वलोम; 

क्रियताम् , कि जरासन्धेनेत्यत आह--तदानीं निर्दोष दिग्जमसमाहतविश्च 

सेन्यात् ततः अन्यः कः हि -बरपौरुषवातिति । - तदाी तस्मिन्नवसरे । 
निर्दोषदिग्नयसमाहृतविशवसेन्यात् निद्रां सर्वासां दिशाम् । अत दि 
शब्देन ततत्या राजानो लक्ष्यन्ते! .. सर्वेषामपि. जनानां स्वकीयाज्ञावशंवदत् 
प्रतीतिः फलम्। जयेन समाहृतान्यानीतानि - विश्वेषां. सर्वषां राज्ञां सेन्थानि 
(येन तस्मात् । ततः जग्रसुन्धात्.।; अन्यः अपरः । ,. को हि को नाम। 
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बरुपोरषवान्' वर्वान् पौरुपवांश्च । अस्तीति रशेषः। न कोऽप्यस्तीति 

भवः ॥ 

जरासन्धस्य भूयो वरोद्यमान् सक्षेपेणाह्-- 

भग्रः स ठग्रहदयोपि नृपेः प्रणुन्नो 

युद्धं खया व्यधित षोडश्चकृल् णम् । 

अक्षौहिणीः क्षित क्षि्ास्य जघन्थ पिष्णो 

सम्भूय सेकनवतित्रिश्षतं तदानीम् ॥ ८ ॥ 

भ्र इति ॥ म्नः रम्महदयः अपि सः एवं त्रया पोडशकृतवः 
युद्धं व्यधित । भम्र: पराजितः। अत एव ल्प्रहदयः निराश्चः। 

अपिर्विरोधे । एवम् उक्तप्रकारेण पुनरपि । त्वया श्रीकृष्णेन सह । परो 

छत्व: पोडदयवारम् । व्यधित कृतवान् । ननु पराजयेन निराश्चशयेत् 

कथं पुनरपि युद्धमकरोदिति चेत्त्राह -नषैः प्रणुत्रः इति। नैः राजमिः | 

पणुत्रः प्रेरितः सन् । राज्ञं प्रेरणयेवय्थः। जरासन्मोचमस्य फरमाह् -- 

हे विप्णो तदानीं खं शिव दिव सम्भूय सेकनवतित्रिशतम् अस्व अक्षौ 

डश 

दिणीः जघन्थ । विष्णौ जगद्रक्षक । ईश्वरेण जगद्रकषश विप्णुूपभ्याङ्की 
छरृतखात् । अनेन सम्बोधनेन जरासन्धा्षो दिणीवधस्य जगद्रक्षापयोमिं 
ध्वन्यते । तदानीं तस्मिन्नवसरे । तवं श्रीकृष्णः। रिव रित्वा | 

सम्भूय आद्य । सेकनवति एकनवस्या सहितम् । तरशतं शतत्रयपरिमिताः | 
अस्य॒ जरासन्धस्य । अक्षौटिणीः अक्षोदिणीपदवाच्यत्वेन गमिता; सेनाः । 
जघन्थ हतवानसि ॥ 

अध भगवतो द्ररकानि्माणादिकमाह-- 

अष्टादजेऽस्य समरे सभुपेयुषि स्यं 
ष्टा पुरोऽथ यवनं यवनत्रिकोखा | 

त्वष्ट] वरिधाप्य पुरमाञ्चु पयोधिमध्ये 

तत्राथ योगवरतः स्वजनानर्तषीः ॥ ९ ॥ 



दराकम्-७७] अरासन्धादियुद्धवणनम् । ५६९ 

' , अष्टादश ` इति ॥ ` तम्. अस्य अष्टादशे समरे समुपेयुषि आश 

तष्टा पयोषिमध्ये पुर: विधाप्य . अथ ̀  योगबकतः स्वजनान् तत॒ अनेषीः। 

तवं श्रीकृष्णः | अस्य जरासन्धस्य । : अषटादरो-जष्टादशतमे | वविषातात् ' 

इत्यादिना पूर्वमेकः प्रदर्शितः, ` पुनः य्द्धं खयां प्यधित षोडशकलः" ̀  इय 

नेन षोडश चः कथिताः, एवमाहस्य ` सपदश्चातिक्रन्तां इति भिः ॥ 

समरे युद्धे! समुपेयुषि आगामिनि सति। आशु क्षटिति। वष्ट विश्व 
कर्म॑णा | , पयोधिमध्ये पथिमसमुद्रमध्ये। पुरं द्वासवत्याख्यां पुरीम्। 
विधाप्य कारयिता अथ अनन्तरम्। योगरतः योगेश्वयेण । स्व 
जनान् स्वसम्बन्धिनिः सवान् जनान्। तत्र द्वारवस्याम्। अनैषीः नीतवा 

नसि । ननु किमर्थमेवं कृतवानिति चेततत्राह--अथ यवनविकोय्यौ यवनं 

पुरः दृष्टा इति । अथ अनन्तरम्। यवनत्निकोट्था यवनानां यवनजाती 

यानां बिकोस्वा कोरित्रयेण । अन्वितेमिति रोषः। यवनं यवनराजम् । 

टट आरक्ष । म्लेच्छजनपरिदहारायेति भावः ॥ 

एवं स्वजनान् द्वारकां प्रापय्य पुनः किमकरोत् भगवानित्या 

काड्क्षायामाह-- 

पद्भयां त्वे पद्चमाटी चकित इव पुरान्निगेतो धावमानो 
म्लेर्छेशेनानुयातो वधसुहतविदहीनेन रेके न्यरेषीः। 

सुपेनाङ्धयाहतेन द्र तमथ सुचुडन्देन भस्मीकृतेऽसिमन् 
भूपायास्मे गुहान्ते सुररितवपुषा तस्थिषे भक्तिभजे॥ १० ॥ 

पद्धयामिति ॥ प्यमाटी सं पद्वयां पुरात् निर्गतः चकितः इव 
धावमानः म्लेच्छेरोन अनुयातः रौठे न्यस्षीः । पदमाली पङ्कजमाख दधानः। 
स्वं श्रीकृष्णः | पद्धबां पादाभ्याम् । पुरात् मधुशपुरात्् । निर्गतः प्रयात्तः । 

चकितः भीतः। इवशब्देन वस्तुतो भीत्यभावो दरितः। धाव 

मानः परखायमामः | म्लेच्छेरोन म्लेच्छानां यवनानामीदोन राज्ञा। अनुयातः 

अनुगतः । भवन्तं भीतं मत्वा गरहीतुमिति भावः। शैले गिरिगहरे । 
८ 41 



५६२ -. । , नारायणीयम्.“ (स्कन्ध रणः 

न्यरेषीः निढीनोभ्ः } ननु कुतः मृगवास्तः नावधीदिव्याद्चङ्कायामाह =; व
धसुक्कत 

विहीनेन-इति !. „ वधसुद्ृतेन मगवत्करकवधप्रापकेन सुकृतेन विहीनः
: रहितः ‡ 

[> 

भगवतकरवृक्रस्य वधस्य सुकृ सेकरुध्यत्वादिति माव]. जथ - खम् असमिन्सुपिन ^ ̀ 

मुचुकुत्देन ६ भृस्मीकृते अस्मै -मूपराग्र गुहान्ते ऽुरुरितषरपुषा तस्थिषे [5 -अथ # 

अनन्तरम् । , तवं शीृश्णःः। उ मस्िन् व्यवने | सुतेन) निद्राणेन १" मुच - 

कुन्देन रेक्षवाकेण । किनचिद्रा्ञा 1 ` कदा च्विदक्ष्वाको सुचुकुल्दो नामः ¦ राजा ~ 

देवानां , संग्रामः ' साहय्यं कत देवरोकमगच्छेत्, तदु ;::निद्रामावेन - ` 

श्रान्तो राजा. ेन्धेण वर-वृणीप्वेति धृष्टः निद्रः प्राथितवान्.। तदा 

प्रमृति : देवदत्तया निद्रया. युरखं गुहाभ्यन्तरे सुप्वापेति. कथाञ्त्रानुसम्धेयाः }; 

भस्मीकृते दे, सतिः . भस्मीकरणे हेतुमाह -जङ्त्रयाहतेन इति 1. मङ्प्रया 

पदिनाहतेन । - यरबनेनेव्र्थालम्यते। असमैः; मूपाय मुचुकन्दाय । ` गुहान्ते 

गहराभ्यन्तरे। छरहितवपुा सुतरं . रुकितिन मनोहरेण वपुषा क्षरीरेण उप. 

तस्थिषे आसमान, प्रदश्यं स्थितवानसीप्यथः 1 ̀ युक्तमेतदासमनः : रक्षितः । 

्देनमिति दधतु राजानं विशिनष्टि मक्तिमजे इतिः). ~ भक्तयः ॥ 

,  पक््वाकोऽद विस्क्तोऽप्म्यखिरनृपमुखे स्वप्रसादेककाङ्क्षी 
हा देत्रेति; सतु्रन्त वरविततिषु त् निस्फ़ बीक्ष्य हृष्यन् । 

युक्तेस्तुरयां च भक्ति पुतक्षकरमलां मोक्षमप्याशरु दत्वा . 

काये दषुगवि्चुद्धये तप इतिच तदा प्रात्य रोकप्रतीत्ये॥ ,६१ ॥ 

! रे्ष्वाकः ईति ॥ लं तदा सुक्तेः तुस्यां ̀ धुतंसकभलँ ? भाक्त च 
आङ्ग मोक्षमपि दवा ईति प्रात्य च । - तं श्रीकृष्णः । तदा तस्मिन् समये । 

क्तः मोक्षस्य तुयं .सदशीप्र्। -धुतसकरमसं. विनिधूतरोषसं सारङेशाम् । : 

अत एवास्या दुःखासंसर्गेण निरतिज्चयानन्दस्वरूप्तया. च मेकषतुल्यलमिति ध्येवम्। 

द्क्ष्यति--श्लद्वकसया तुष्वुदधे" दइस्यादिना। घुतसकरमिन्नि पाठे अज्ञानकल्पित 

संसारनिन्र्तिरूपमिति मेोष्षविरेषणतया बोजनीयम् } भक्तिं प्रेमरक्षणाम् । 

मक्षपाक्िपयन्तं परा मूदप्य संसार्ैश , इति मतेति भावः । आशु समनन्तरम् । 



ददीकेम्-७ॐ$ जंराखन्धादियुद्धव्णनम् । ५६३ 

बाक्ष्णजन्भोनन्तं इलर्थः } "नतु 'तंसिनेव जन्मनि । इति एवम् । प्रास 
अक्थयः। चकृरः' समुचये ।' भगवत उक्तिपकारमाह-- हिंसा विशुद्धे 

;: <= - १. 

[ज्ञि ॥१३२। 

काथ कतम् । ' ननु मगवदशेनेनेव कृतार्थस्य मुचुकुन्दस्य कि तपसेत्या 

रङ्गायमाह--शोकेप्रतीतये इति 1` ` रोकानां जनानां प्रतीतिर््ञानम्। लोकान् 

 राज॑धम बोधवितुमिधर्थः॥ ननु परतो `अभैवाम् ' सुचुकुन्दाय एेटिकयुखसाध 

कान् वरान् नायच्छदिव्याशङ्कायामाह--तम् इति सस्तुवतं वरविततिषु निसं 

वीक्ष्य हप्यन्निति । तं सुचुकुन्दम्। इति अनेन प्रकारेण । स्तुवन्तं 

स्तुति कुर्कामम् । 'भ्वरविततिषु वराणां वितेतिषु ^ सच्चयेषु।' ' निदे ` निंगता 

स्णरटा अभमिराषो यस्मात्तम् । , - वीक्ष्य अवगम्यः } ̀ "ह्येन् प्रहृष्टमनाः सन् । 

स्तुतिप्रकारमाह-- हा देव॒ अहम्  एेश््वाकः -अखिलनृपसुखे विरक्तः तत्सा 

देककाङ्क्षी अस्मि इति। भगवदशंनजनितप्रमोदवशात् सम्बोधनेऽत्र हाकारः । 

देव प्रकारापान । पक्षवाकः इक््वाकुवंशचजः। अचिरनृपलुखे समस्तराज 

भोगे। विरक्तः जातवेराग्यः।।; ` तवससादैककाङ्क्षी -तव॒ प्रसादमेक 
मेवाकाङ्क्षमाणः ॥ 

अथ यवनंैन्यवधादि संक्षेपेणाह-- ˆ 

तदनु भुं गत्व हेता चमूं यवनाहृतौ ` 
९ मगधपतिना भा -सैन्यैः ` पुरेव निव्रासितः। 

चरमविजयं -दर्षायास्मे ` प्रदाय ' पडायितो . ̀  
जरधिनगरीं यातो वातालयेश्वर पाहि माम्. ॥ १२ 

तदन्विति ॥' ` हे वातालयेश्वर तदनु मधुरं गत्वा यवनाहतां चमू ` 
हरवा, मेभ मगधपतिना ` सेन्थैः परा इवे `निवारितिः' अस्मै दर्पाय चरम 

विजयं रदाय परायितः जकषिनगरीं यातः त्वं मां पाहि) वोतार्येशधर | 
गुरुवायुपुरनाथ । -तदनु तदनन्तरम् । ` मधुरं मघुरापुरीम्। गवा प्राप्य । ̀ 
यवनाहतां" यवनेम' आहताम् "आनीतम्" । ` चमू ` मधुरा ' पर्यवषटभ्ये ` वतमानं 



न 
4 -9^ ~ ̂ ` ६ ;॥ * 

सेनाम्} हत्वा निहय | माग ्ारकूगमनमर्गे । मगधपतिना जरासन्धेन . 

ओः सैनिकैः सह।, पय. पुरा यथ्रा तथा निवारितः वारितिः.।. 

अस्ते मगधपतये । दपीय, अहङ्काराय । नवरशक्ततयेति. भावः}; चरम... 

विजयं पश्चिमजयमष्टादङ्े समरे1 . परदाय , दत्वा। परायितः धावन् प्रवषे .. 

णाख्यं गिरिमारुद्य तस्मादु्पत्य मूमो प्रतिला जरासन्पेनारक्चितः - सन्निति .. 

भावः। जरुधिनगरीं -द्रारकाम् 1 यातः -भप्ः 15 च श्ी्पणः । ~. माम् 

अनन्यशरणम् । पाहि त्रायस्व ॥ 

दरति सैरम्धयामुप्छोकोः्पत्तिवणनं 
जरासम्धादियुद्धवने, सुचु्न्दानुमरहवशनं च 

,. सत्तसक्ततितमदशकं सहिकम्ू ॥ 

अष्टसप्ततितमदश्कम् 

अथ द्चकद्रयेन भगवतो रुमिणीहरणं वर्णयति-- 

तिदिववधेकरिवधितक शरं त्रिदशदत्तसमस्तविभूतिमत् । 
जरधिमध्यगृतं, त्वमभूषयो नवपुरं वपुरश्चितरोचिषा ॥ १॥ 

वरिदिववधंकीति।}. खं वपुरच्चितरोचिषा नवपुरम् अमूषयः | 
श्रीकृष्णः । वपुरञ्वितरोचिषा देहकान्तेव्यथः । नवपुरंनूतनराजघानीं 
द्वारकाम्! नवग्रहणेन ने्मस्यातिश्यो ष्वन्यते। अंभूषयः अलङ्करृतवा 

नसि । नवपुरस्य विशेषमाद--त्रिदिववधेकिवधितकौशरं श्रिदश॑दत्तसमस्त 
विभूतिमत् जरु्रिमध्यगतम् इति । स्चिदिववधेकिवर्धितकौशकं लिदिववरष 
किना विश्वकर्मणा वर्धितानि सेवैल प्रयेन कृतानि कौशचराति य्मिस्तत् । 
अनेनानन्यसाधारणं श्िसखसोष्टवमुक्तम् । तिदशदत्तसमस्तवरिभूतिमत् लिदशै; 

त्व् 



द्राकम्-७८] द्ारकावासवणनम् । ५६५ 

इन्द्रादिलोकपाठेः दत्ताः अर्पिताः . समस्ताः सकला - विमूतयो  यस्िस्तत् | 
जरुपिमध्यगतं पश्चिमाम्भौ पिमध्यस्थम् । अनेन रात॒णां ` दुष्प्रवेशत्वमुक्तम् ॥ 

भगवतः परिवेतृत्वशङकां परिह प्रथमं 'गयेषठस्य दारपरहं व्ण॑यति-- 

ददुषि रेवतभूभरति रेवतीं हलभृते तनयां विधिशासनात् । 
महितयुस्सवथोषमप्पूषः सथुदितेयदितेः सह॒ यादयः ॥ २॥ 

4 

ददुषीति ॥ सं समुदितः मुदितैः यादवैः सह॒ महितम् उत्सव 
घोषम् अपूपुषः। चं श्रीकृष्णः। समुदितैः सम्मिल्तिः। मुदितैः 

प्ह्टैः। सह समम् । महितं महाविभवतंया अतिश्छध्यम्। उत्सवधोषं 

पञ्चेन्दरियमनःप्रमोदजनकं घोषम् । अपूपुषः अकरोः । उत्सवसम्पादन 

कारणं दशेयति-रेवतमूभृति विधिशासनात् हरभृते तनयां रेवतीं ददुषि इति। 

रेवतमूमृति रेवते - रेवतपुत्ते ककुडिनि भूभृति राजनि! विषिशासनात् 
विधेब्रह्मणः सासनादाज्ञया। हरमृते षरमद्राय। तनयां पुतीम् | रेवतीं 
तन्नामधेयाम् | ददुषि यच्छति सति ॥ 

जथ भगवतो रुगमिणीहरणवीनं भस्तोति-- 

अथ विदभंसुतां खदु रुग्मिणीं प्रणयिनीं त्वयि देव सहोदरः । 

स्वयमदित्सत -चेदिमदीुजे स्वतमसा तमसाधुञपाभ्रयन् ॥ ३ ॥ 

अथेति ॥ हे देव अथ सहोदरः विदर्भुत्तां त्वपि प्रणयिनीं स्वयं 
चेदि महीभुजे अदिस्सत । देव प्रकाशमानः! अथ बरुभद्रदारपरिग्रहो त्सव 
समाप्तयनन्तरम्। सहोदरः सोदरो रुमी । ` ` विदर्भसुतां विदर्भराजदुहितरम् । 

त्वयि श्रीकृष्णे । प्रणयिनीमनुरक्ताम् ।, ̀ रुगमिणीं ` तन्नामधेयाम् । स्वयम् 
आत्मनैव, नतु पितोरनुमत्या। वचेदिमहीमुजे स्वमिताय शि्युपाखाय। 
अदितसत दातुमेच्छत् | ननु. कुतोऽयं बन्धूनां कृष्णाय भगिनीं दातुमिच्छता 

मनुमतिं विनैव चैयाय दातुमैच्छदित्याशङ्कायामाह--स्वतमसा असाधुं तम् 



1 

` परीडाम्। निवेदयितुं विज्ञापयितुम् । 

द्विजसुतः ब्राह्मणपुलः । अपिस््ं । 

५५६६ 
॥ इतः ! नारमयणीयम् 

। .. {स्कञ्यः->-१० 

-पाश्रमनिति।- --स्वतमसा . सवस्य, तमसा अज्ञानेन 4 अर्ता ` दम् । ; त 

चेदम् 1. -उपाश्रयन्, जश्रमन् । कप्णद्विडिव्यथेः 
०, ५~ += ^ ५ च 
9 (५... न १५९ ५० * 

1 सोदर्य श्रतवल्या ,सम्मि्याः; द्मा - 

चिरथरत््रणया, स्वपि. बालिङ्ा सपदि. काङ्छितरभङ्गतमाकुला । 

तव निवेदित दिगादि सकन क्रदनङ्खविनिभितम् ॥ ४ ॥ 

चिरषतेति ॥ . . त्थि ,विरधतप्रणया। बाङिकिा काङ्क्षितभङ्गसमाकुर 

` सपदि "तव॒ कदन ङ्कविनिितं स्वकदनं निवेदयितु द्विजम् आद्विशत् ।. सवयि 
्रीङृष्णे । चिरधूृतप्रणया चिरं , चिराय धृतः प्रणयः, अनुरागो ययासा। 

 बाक्िका रुमिणी । काङ्क्षितभङ्धसमाकुला , काङ्क्षितस्य भगवत्कवृकस्यात्मन 

पाणिग्रहणस्य भङ्गेन प्रतिबन्धेन समाकु खिन्ना 1, सपदि क्षटति। तव 

श्रीकृष्णस्य । कदनङ्गविनिमितं कुस्सितेनानङ्गेन कामेन विनिर्मितं कतम् । 

पीडाकारितादनङ्गस्य कुस्सितत्वमिति. वेदितव्यम् । स्वकदनं स्वस्य. कदनं 

द्विजम् आपं कच्चित् ब्रह्मणम् । आ 

दिशत् आदिदेश ॥ 

रुमिण्या समादिषटस्य द्विजस्य प्रवृत्तिमाह- 

 द्विजसुतोऽपि च तृणेषुपाययो तव पुरं हि दुराशदुशसदम् । 
भदमवाप च सादरपजितः स भवत्ता भवतापहूता स्वयम् | ५ ॥ 

द्विजसुत इति॥ द्विजसुतः अपि तृणे तव पुरम्-.उपाययो च| 

तूणं ज्ञटिति । तव श्रीकृष्णस्य | 

पुर राजधानीम् । उपाययौ प्राप। चशब्देन रुमिगीनियोगस्य ब्राह्मणोपा 
गमस्य च योगपय्यम् , तेन द्विजस्यादरातिशयश्च चोप्यते | 
दुराशदुप्भवेशतामाह- दुराशदुरासदमिति । 
दुष्प्रापम् । सः शुदमवाप च। 

प्राप चकारः समुच्चये | 

भगवपपुरस्य 

रसद 

अवाप 
स्वयं सादरपूजितः 

दुराशेः दुष्टाशषयेरेव 

सः द्विजः। मुदं प्रीतिम् | 
अत्र हेतुमाह-- भवता 



° 'दशकम्-७८] रुग्मिणीं परिणये भगवतः ' कुण्डिनपुरप्राप्तिवणनम् । ` -५६७ 

 इति। भवता श्रीकृष्णेन, न-` तन्येन- 1 सादरपूनितः सीदरं "यथा मवति 

तथाः "पूजितः सतः । ̀ ` भगक्तछृतपूजायाः परमीनन्दजनकत्वमाह ~ भवताप 

हता इति। भवतापं संसोरसन्तापं हरतीति“ तेन॥ 1 
। ५. 1( ‡ ५ ऋ भ~ ¶ 

, . सु च भवुन्तमवोचत कुण्डिने वृषसुता. खलु राज्ञति रुगिमिणी । 
त्वयि सथुत्सुकया . निजधीरतारहितया हि तया प्रहितोऽस्म्यहुम् ॥ &. ॥ 

~~ = ~~ 
पि 

+ स. इति ॥ सः. भवन्तम्. अवोचत-च । --सः द्विजः। भवन्तं श्री 

ङृऽणम्। अवोचत अकथयत् । चकारेण पूवेक्रिधासमुचायकेनोऽत्तरक्रियायां 

, कार्विरुम्बामावो चोत्यते । उक्तिपरकारमाह--कुण्डिन नृपसुता रुममिणी राजति 

ख, अहं तयि समुत्युकया तया प्रहितः अस्मि हि इति। कुण्डिने 

`` विद्भराजपर्याम् । ` नृपसुता राजकुमारी । रुमिणी तदाख्या । राजति" विराजते । 
खल्विति प्रसिद्धो । त्ववि श्रीकृष्णे । समुखुकया अनुरक्तया निंजधीरता 

रहितयां निजा स्वीया या धीरता धेयं तया रहितया विथुक्तथां। तया 

रुमिण्या। प्रहितः प्रेषितः ¡ हीति निश्चये ॥ ५ 

रुमिण्याः सन्देशपरकारमाह--- _ . ` 

तव हताऽसिम पुरेव गुणेरहं हरति मां फिर चेदिनृषोभ्धुना । 
अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगदे जगदेकपते तथा ॥ ७॥ 

तवेति ॥ हे जगदेकपते तया इति प्रजगदे । जगदेकपते लोकैक 
` नाथ। तया रुमिण्या। इति अनेन प्रकररिणं। प्रजगदे प्रकर्षण 

याच्जादिपुरस्सरं जगदे उक्तम्। उक्तिप्रकारमाह--अयि कृपार्य त्वं मां 
पाख्य इति | कृपाख्य करुणाम्बुधं | अनेन सम्बोधनेन पारनस्योवजनीयत्वं 

चोत्यते। त्वं श्रीकृष्णः । मामनन्यश्रणां रुमिणीम् | पाटय वाहि । ननु किमा 

पतितमत्या हितं तवेति चेत्ततराह-- माम् अधुना चेदिनृपः हरति किर इति। 

मां त्वदायत्तचित्ताम् । चेदिपः शिदुपाषः। हरतीति वतेमानसामीप्ये 

रुट्। किठेति वार्तायाम् । बन्धवस्तथा विकीर्षन्तीति श्रुतमिव्यथैः । 



<द८ नारायणीयम् '. [स्कन्धः-९० 

ननु प्रङरष्टराजरवश्चजातेन तथाविधाया राजकन्यकाया . हरणमतीव युक्तम् ¦ 

तस्य मागेकरम्यल्ादिव्याशङ्कायामाह-- अहं पुरा एव तव गुणेः हृता असि इति । 

पुरैव पूर्वमेव । तव श्रीकृष्णस्य | गुणैः. रूपवीर्यीदिमिः । हंता ल्वदायत्त 

चितां कृता । गृहागतेगीयमानास्लदीया रूपवीयेगुणश्रिय उपश्रसय स्यथ्यती 

वासक्तां मामघुना शिष्ुपाखय दातुं सोदर उपक्रमते, तश्मात् क्षटिति हे करुणा 

म्बे छृष्ण स्वं॑मां राक्षसेन विधिनाऽपदय लायस्तरेद्यथः ॥ 

एवमासमनः प्रार्थनां निवेय तदस्वीकारे स्वस्य॒ चिकी्ितमप्याह-- 

अक्षरणां यदि मां षुपेक्षसे सपदि जौवितमेव जहाम्यहम् । 

इति गिरा सुतनोरतनोद्भृश सहृदयं हृदय तव कातरम् ॥ < ॥ 

अन्ञरणामिति 1 अयं सुत् सुतनोः इति गिरा तव हदयं भृशं 

कातरम् अतनोत् । अयं सुहृत् रमण्या प्रषितो ब्राह्मणः । प्रियतमा 

पराणरक्षणोद्तलवाद् द्विजस्य भगवन्मित्तत्वमिति. द्रष्टव्यम् । सुतनोः रुमिण्याः । 

इति एवेविधया । गिरा सन्देशवचनेन । तव, श्रीकृष्णस्य । हदयं मनः। 

भृशम् अत्यथेम् । कातरं॑प्रियतमप्राणापायमीर् । अतनोत् चकार । 

उक्तिपरकारमाह--तं माम् उपेश्चसे यदि अहं सपदि जीवितं जहाप्नि एव इति| 

त्वं श्रीक्कष्णः। उपेक्षसे पस्यजसि | यदि, तर्हीति रोषः। जीवितं 

` प्राणान्। जहामि त्रतङ्करान् कृत्वा व्यक्ष्यामि। अल र्ग ॒प्राणद्या 

गस्य कारविरम्बामवो चोत्यते । एवकारेणायोगव्यवच्छेदः } ननु मया 

त्यक्तां लामन्यो रक्ष्तीर्याशङ्कायामाह-अशरणामिति । अनन्यशरणामिवयधः ॥ 

अथ भगवतः प्रतिवचनमाद- 

अकथयस्त्वमथेनपये उखे तदधिका मयि मन्मथवेदना | 

नृपस्षमक्षुषुपेत्य हरम्यदहं तदयि तां दयितामसितेक्ष्णाम् ॥ ९ ॥. 

अकथय इति ॥ अये अथ लतम् एनम् अकथयः। अये इति 
सम्बोधने | मगवन्निति रोषः। अथ अनन्तरम् । सवं श्रीकृष्णः | 



द्राकम्-७८] कुण्डिनपुरप्रा्तिवणनम् । ५६९ 

एनं द्विजम् । अकथयः उक्तषानसि । उक्तिप्रकारमाह-अयि सखे मपि 

मन्मथवेदना तदधिका, तत् अहं नृपसमक्षमुपेत्य असितेक्षणां तां दयितां 

हरामि इति । अयीति सम्बोधने। सखे मित्र | मन्मथवेदना कमपीडा। 

तदधिका त्या रभ्निण्यनुभूयमानाया अधिका। वर्तत इति शोषः। तत् 

तस्मात्। वृपसमक्षं नृपाणां चेयजरासन्धभरभृतीनां समक्ष प्रद्यक्षम्। उपेत्य 

: प्राप्य] असितेक्षणाम् असिते सितेतरे नीटे ईक्षणे नेत्रे यस्यास्ताम् । 

तां मय्यनुरक्ताम्। दयितां परियां रुममिणीम्। हरामि राक्षसेन विधिना 

उद्रहामीव्यथेः ॥ 

अथ भगवान् कुण्डिनं प्रति जगामेत्याह- 

प्रधुदितेन च तेन समं तदा सथगतो रघु ङृण्डिनमेयिवान् । 
गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदाम् ॥ १० ॥ 

प्रयुदितेनेति ॥ मवान् तदा र्षु प्रमुदितेन तेन समं रथगतः 
कुण्डिनम् एयिवान् च। भवान् श्रीकृष्णः । र्षु क्षिपरम्। प्रमुदि 
तेन॒ भगवद्वचनं श्रत्वा सन्तुष्टन। तेन द्विजेन। समं सह । रथगतः 
रथमधिरूदः । कुण्डिनं विदभेपुरीम् । एयिवान् जगाम । चकारेण पूष 

करियासमुच्ायकेन प्रतिवचनप्रस्थानयोर्योगपचं तेन भगवतो रुमिणीहरणे त्वरा 
च चयोत्यते। अथ प्राथयते--गुरुभरुत्पुरनायक भवान् मे निखितपदां 

तनुतां पितनुतामिति। गुरुमर्पुरनायक गुस्वयुपुनाथ । मे ममानन्यश्चर 

णस्य निखिलपदां मिखिखनामखिखानामापदां विपदाम् । तनुतामल्पत्वम् । 

वितनुतां क्रियताम् ॥ 

इति द्वारकावासवणमे रुग्मिणी परिणये भगवतः कुण्डिनपुरभाषिवेणेने च 

अष्टसप्ततितमदशकभ् ॥ 



एकोनाक्ञीतितमदश्चकम् । 

अथ भगवतः कुण्डिनप्रवेशमाह-- 

वलसमेतवरायुगतो भवान् पुरमगाहत भीष्पकमानितः । 
हिजसुतं त्यदुपागमवादिने प्रतरसा तरसा प्रणनामसा ॥ १॥ 

बरपमेतेति 1 मवान् भीष्मकमानितः पुरमगाहत । भवान् श्री 
कृष्णः । भीप्मकमानितः मीष्मकेन रुमिण्याः पिता विदर्मराजेन मानितः 

यथावत् पूजितः। पुर विदभनगरीम् | अगाहत प्राप | भगवान् बरु 

दरोऽपि सास्वादीनामु्यमं सोदरं श्रीङृष्णमेकं कन्यां दहतु गतं चावगम्य 
करुहशङ्कितः तत्साहा्यं कलु तमन्वगच्छदिप्याह-- वरुसमेतवानुगतः इति । 
बलेः सेन्थैः समेतेन सदितेन बठेन श्रीवलमद्रेण अनुगतः अनुयातः सन् । मग 
वते प्रेषितं ब्राह्मणं प्रव्यागतमवरोकयन्तया बैदभ्यीः पवृत्तिमाह--सा सरसा 
द्विजसुतं प्रणनाम इति। सा रुमिणी।. तरसा क्ञटिति। द्िजघतम् 
आतमना भगवते पूवै प्रेषितं ब्राह्णपुत्रम् । प्रणनाम अन्यत् प्रियपपरयन्ती 
पकपण सादरं ननाम। श्रियोऽशमूता सा रुमिणी नमस्कारेण स्वात्मानं 
समधा श्रिये तस्मे समर्पितवतीव्य्भः । यथोक्तं श्रीमद्धागवते--(न प्रयन्ती 
ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननाम साः इति | रुम्मिण्याः प्रणामकरणे देतमाह-- 
धृतरसा इति| रुम्िण्याः प्रीतिकारणं 
दशेयति--खटु 

धृतः रसः प्रीतियंया तथा सती। 
पागमवादिनमिति। भवतीं नेतुमागतो ट रिरितीरयन्तमिदयर्धः | 

भगवतो दिव्यमङ्गरगरहस्य रुमिष्याश्चालौकिकं परस्रानुरूपं खूप 
परयतां पुरवासिनां प्वृत्तिमाट्-- 

युवनकान्तपकेष्य भवद्पुशेपसुतस्य निशम्य च चेष्टितम् । 
विपृरखेदजुषां पुखापिनां सरुदितेरुदितैरणमन्निशा ॥ २ ॥ 
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थुवनकान्तमिति | निशा पुरवासिनां सरुदितैः उदितैः अगमत् 
निशा रातिः। पुरवासिनां ` विदभनगरीनिवासिनाम्। सरुदितेः रुदितेन 
रोदनेन सहितैः। उदितैः प्रदैः सह । अगमत् अगच्छत्। रोदने 
हेतुमाह---पिपुरखेदजुषामिति। विपु महत् खेदं दःखं जुषन्ते सेवन्त 

रति तथाविधानाम्। खेदकारणमाह--मुवनकान्तं भवद्वपुः अवेक्ष्य नृप 
सुतस्य चेष्टितं निशम्य च इति । मुवनकान्तं जगन्मोहनं वैदर्भ्या अनु 

रूपम्। भवद्रपुः मवतः श्रीकृष्णस्य वपु; दिव्यमङ्गरुविग्रहम् | अवेक्ष्य 

दष्ट । नृपसुतस्य राजपुत्रस्य -रुमिणः । चेष्टितम् अनुरूपाय शिद्युपाखय 

रुम्िण्याः प्रदानोचमरूपं व्यापारम् । निशम्य श्रेला । चकारः समुच्चये ॥ 

अथ रुमिण्याः कुरुदेवीवन्दनयात्रां दश्चंयति-- 

तदयु वन्दितुमिन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणमासुरा । 
निरगमत् भवद पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुभटावता ॥ ३॥ 

तदन्िति | तदनु भवदरपितजीविता इन्दुमुखी पुरतः सुमरात्रतता 

स्वपुरतः निरगमत्। . तदनु तदनन्तरम् । भवदपिंतजीविता भवति श्रीकृष्णे 
जपितं समर्पितं जीवितं यया सा। कुरदेवीवन्दनयालायां मम हरणं सुकर 

मिति द्विजमुखेन भगवते निबेदितत्वात् तत्समयस्यासन्नव्वाच्चत्मनो भगवत्सङ्ग 

ममेकमेव काङ्क्षन्ती सम्यड्मुकुन्द चरणाग्बुजमनुष्यायन्तीव्यथः । इन्दुमुखी 
शशाङ्कवदना रम्मिणी] पुरतः पुरस्तात् । सभटाव्रता समैः सोभनैः 
ररः सत्नदधैरुयतायुधैश्च भटैः सैनिकैरावृता परिता । स्वपुरतः स्वस्याः 
पुरतः कन्यकापुरात् बहिः। निरगमत् निर्जगाम ¦ निगमनस्य प्रयो जनमाह-- 
शिवां वन्दितुमिति । शिवां कर्देवीं मवानीम्। वन्दितुं पूजयितुम् । 

रुमिण्यास्तदानीन्तनं स्यखूपमाह--विहितमङ्गलभूषणभासुरा इति । विषितेः 

धृतेः मङ्गरमूषणैः मङ्गरिभूषणेरामरणेः मासुरा रुचिराङ्गी सती॥ 

मम्विकालयं प्रपाया रुमिण्याः प्राथेनाप्रकारमाह-- 
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कुरुवधूमिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुतां परिपूज्य च सादरम् । 

शहरयएचत तत्पदपङकज क्िपतिता पतितां तव केवरम् ॥ ० ॥ 

कुलवधूमिरिति ॥ मारिका कुरवधूमिः ५२ गिरियुतासुपे्य सादर 

परिपूज्य च तत्पदपङ्कजे निपतिता तव पतिता केवरं मुहुः भयातरत । कुमा 

रिका रुम्मिणी ! कुख्वधूमिः कुरुखीमिः सह 1 गिरिसुतां भवानीम् । 

येत्य प्रप्य! सादरम् आद्पू्ै यथा भवति तथा । परिपूर्य सम्य 

गाराध्य । गिरिसतायाः कमेलवमल । चकारः समुचये । तपदपङ्कञ 

तस्याः शिरतायाः पदपङ्कजे पादारविन्द । निपतिता दण्डवस्मणम्येवयर्थः । 

तव श्रकरष्णस्य। पतितां केवकं भवृत्वमेव] मुहुः पुनः पुनः। अया 

चत प्रार्भयामास। (नमस्ये ताऽम्बिकेऽभीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां हिवाम् । 

भूयात् पतिम भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम् ॥ इदयक्तं॒श्रीमद्ागवते ॥ 

अथ सुनित्रतं स्यक्त्वा रुमिणी गिरिजार्याननिजगमेव्याह -- 

समवरोककत्हरसङ्छले यृपड्ले निभृतं त्वयि च स्थिते । 
नृपसुता निरगाद्विरिजारुयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जितदिङ्पुखा । ५ ॥ 

समवलोकेति ॥ नृपकुले समवलोककुतृहरसङ्कुले स्यि निमूतं 
स्थिते च नृपसुता रचिरञ्ञितदिङ्मुखा भिरिजारुयात् सुरुचिरं निरगात् । 

नृपकुले रजमण्डले। समवलोककुतृहुरुसङ्कुले समवरोके सम्यग्दर्शने यत् 
कुतृहं कौतुकं तेन सङ्कुले. आकुले सति} तयि श्रीङृष्णे। निमृतं 

रुमिणीं ह रन्धपरतीक्ष गूढं यथा भवति तथा । स्थिते सति चकारः 
समुचये । नृपेषु रुमिणींद्रटुमवस्थितेषु भगवति तां हतु रन्ध॑प्रतीक्य 
गूढं स्थिते च सतीदयथः। नृपसुता रुम्मिणी । रचिरज्ञितदिङ्मुखा रुच्या 
प्रमया रज्ञितानि प्रकारितानि दिङ्मुखानि आशामुखानि बया तथाविधा 
सती। गिरिजास्षात् अम्बिकासदनात्। सुरुचिरं सुतरां शोभनं यथा 

मवति तथा। निरगात् निजेगाम ॥ 
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गिरिजाल्यानिगेच्छन्तीं रमणीं दृष्टवता वृपाणां भगवतश्च समव 

स्थामाह- | 

ञुवनमोहनरूपरुचा तदा विवरिताखिरुराजकदम्बया। 
तमपि देव कटाक्षविमोकणेः प्रमदया मद या्चकृषे मनार् ॥ ६ ॥ 

भुवनमोहनेति ॥ दे देव तदा तमपि भुवनमोहनरूपरुचा विवशि 

तासिराजकद्म्बया प्रमदया कटाक्षविमेोक्षणेः मनाक् मदयाश्चङृषे । देव 

स्वयम्प्रकाशस्वरूप । अनेन भगवतो मदोदयादयनवकाशो ध्वन्यते । तदा 

रुमिण्यागमनसमये। त्वम् आलसारामः श्रङृष्णः। अपिर्विरोधे । का 
कथा पुनरन्येषामिति भावः| भुवनमोहनरूपरुचा जगन्मोहनसोन्द यंलावण्य 

सम्पत्नया। विवशितासिरराजकदम्बया विवशितानि अवल्लीकृतानि अखिरानि 

समस्तानि राजकदम्बानि वृपमण्डकानि यया तया। प्रमदया कान्तया. 

रुमिण्या। कटाक्षविमोक्षणेः करक्षाणां विमोक्षणैः पातनैः । मनागीषत् | 

मदयाच्चङ्ृषे सञ्जातमदः कतः। वस्तुतो भगवतो मदोदयस्यासम्बन्पेऽपि 
तःसम्बन्धोक्ते रियम तिशयोक्तिरिति दष्टव्यम् ॥ 

अथ भगवतो रुम्िणीहरणमाह-- 

क्व नु गमिष्यसि चन्द्रुखीति तां सरसमेत्य करेण हरन् क्षणात् । 
समधियेप्य रथं त्वमपाहृथा यवि ततो पिततो निनदो द्विषाम् ॥ ७ ॥ 

क्व नु इति।॥ लवं क्षणत् सरसम् एत्य इति तां करेण हरन् 

रथं समधिरोप्य अपहाः । वं श्रीकृष्णः । क्षणात् अ्षरिति। रथारो 

हणात् पूर्वमित्यर्थः। यदुक्तं॑श्रीमद्धागवते--^तां राजकन्यां रथमाररृक्षतीं 

जहार कृष्णो द्विषतां समीक्षताम्' इति। सरसं यथा भवतिं तथा। 

एत्य रम्मिण्याः समीपं प्राप्य । इति एवमुक्त्वा । तां रुममिणीम् । करेण 

हरन्] करेण गृहीेप्यथ : | रथं सुपणरक्षणं स्यन्दनम्। समधिरोप्य 

समारोप्य । अपादा: अपहतवान् । सखगाखमध्यात् भागदहत् पञ्चानन इवं 
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पर्यतः साल्वजरासन्धादीनविगणय्य रुग्मिणीं गृहीत्वा सुपणंरक्षणं रथं समा | 

रोप्य रामादिभिः पुरोगमैः सह शनेयेयाविरयथः 1 भगवत उक्तिप्रकारमाह-- 
हे चन्द्रमुखी त्वं क्व नु गमिष्यसि इति । चन्द्रमुखि चन्द्रानने | क्वनु 

गमिष्यसि । न कुत्रापीतः परं खया गन्तम्यम् , मदीयं रथमारुद्य चिरप्रणयिना 

मया सहैव गन्तव्यमि्य्थः । रुग्मिणीहरणं पयता जरासन्धादीनां प्रवृत्तिमाह -- 

ततः भुवि द्विषतां. निनदः विततः इति । ततः भगवद्भमनानन्तरम्। भुवि 

भूमो। द्विषतां सास्वादीनाम्। निनदः करोधसम्भरमादिजनितः कोटाहरः । 
विततः विस्तृतः ॥ 

अथ साल्वादीनां पराजयमाद- 

क्व जु गतः पशुपाल इति कधा कृतरणा यदुमिथ. जिता नृपाः | 
। दचार ण २ =, क ५ न तु भवानुदचास्यत तरो पिशुनकै; शुनकेरिव केरी । ८ ॥ 

क्वनु इति।॥ क्रधा इति कृत्तरणाः नृपाः यदुभिः जिताः च। 
कृभा कोपेन । इति एवमुक्त्वा । तरणः कृतो रणो चस्ते । नृषाः 
साल्वजरासन्धाद्यः । यदुभिः यादवैः । जिताः पराजिताः। चकारः 
समुचये । गेपाणासुक्तिपकारमाह-- प्शुपारः कव नु गतः इति। पडपार 
इयुक्तिरवक्षया । भवान् तु पिुनेकैः तैः न उदचाल्यत अहो । भवान् 
शङृष्णः। तुविरोषे। पिशुनकैः दुर्नैः। तैः साल्वादिभिः। न 
उदचास्यत स्थानान्न चाखितः | अहो इत्याश्वये । मिर्ितानामपि द्विषां 
मवचारनारक्तिराश्चयहैतुः। जललोपमामाह-श॒नकैः केसर इव॒ इति| 
शनकैः शधमिः। केसरी सिह; ॥ - 

एवं सास्वादीनां पराजयमुपवर्यानन्तरं॑स्वसारं चैधाय साधयितुं 
कृतप्रतिज्ञस्य रुममिणोऽपि पराजयमाह-- 

तदनु रुभ्मिणमागतमाहवे बधपुपेशष्य निबध्य विरूपयन् | 
हतमद परिषुच्य बरोक्तिभिः पुरमया रमयां सह् कान्तया ॥ ९ ॥ 
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तदन्विति ॥ तदनु तं रुमिणं निबध्य विरूपयन् हतमदं बरो 

क्तेमिः परिमुच्य कान्तया रमया सह पुरम् अयाः । तदनु तदनन्तरम् । 

स्व श्रीङृष्णः। रुमिणे रुमिण्याः सहोदरम् । निबध्य बध्वा | विरूप 

यन् केशानां वपनेन विषूपं कुर्वन् । अत एव  हृतमदं हृतो मदो यस्य 

तम् । कृतेति रोषः। `` बलोक्तिभिः वरस्य हलायुधस्य .उक्तिमिर्वाकयैः । 
परिमुच्य ` त्यक्त्वा 1 रमया तदंशावतारमूतया वेदर्भ्या । सह॒ समम्। 
पुरे द्वारकाम्। अयाः गतवानसि। रुमिणा ` हतमपराधं दशेयति-- 
आहवे आगतमिति । आहवे युद्धे । कन्यां चेयाय साधयितुमिति भावः। 

ननु कुतो न हत इत्यत आह-- वधमुेक्ष्य ईइति। रमण्याः प्राथनयेति 

भावः ॥ 

अथ रुमिण्या रमणपरकारमाह त्रिमिः- 

नवसमागमलजजितमानसां प्रणयकोतुकजुम्मितमन्मथाम् । 
अरमयः खुं नाथ यथासुखं रहसि तां हसितांश्रसन्यखीम् ॥ १० ॥ 

नवसमागमेति ॥ हे नाथ लं नवसमागमलज्ञितमानसां प्रणय 
कोतुकज॒म्मितमन्मथां ह् सिताग्ुरुसन्युखीं तां रहसि यथासुखम् अरमयः। नाथ 

जगद्रक्षक। त्वं श्रहृष्णः। नवसमागमरुज्नितमानसां नवेन नूतनेन समाग 

मेनं सद्धमेन रजतं मानसं यस्यास्ताम् । नवग्रहणं रजाया आधिक्य 

द्योतनार्थम् । प्रोढाया अपि कुलखङ्कनायाः किं्िललासम्भवात् । प्रणय 

कोतुकजम्मितमन्मथां भणयकौतुकाम्यां ` जुम्भितः वर्धितः मन्मथः कामो यस्याः 

ताम् । अनेनास्या रमणौचित्यं दशितम् । हसितांश्ुकसन्सखीं हसितांमिः 

शरचन्द्रचन्दिकाधवटस्मितशोभाभिः सत् भासमानं मुखं यस्यास्ताम् । इदं 

च॒ विरोषणं भगवत्सम्भोगजनितहर्षानुमवपदशेनपरम् । तां रुभििणीम् । 

रहसि एकान्ते । यथासुखं सुखमनतिक्रम्य । रमयाञ्चकरेषे रमयामासिथ ॥ 

विविधनर्मभिरेवमह निचे प्रमदमाकर्यन् पुनरेकदा । 

ऋजुमते; किर वक्रगिरा भवान् वरतनोरतनोद तिरोरताम् ॥ ११ ॥ 



५७द् नारायणीयम् [स्कन्धः-१० 

विविधेति | भवान् एवम् अहनि विविधनर्मभिः वरतनोः प्रमदम् 

आकस्यन् पुनः एकदा वक्रगिरा अतिरोरतामतनोत् । भवान् श्रीङृष्णः । 

एवम् अनेन प्रकारेण । अहनिरो दिवानिशम् | विविधनर्मभिः विविधैः 

बहुविधैः नर्ममिः नरमगे कृतेरालापादिमिः । वरतनोः रूपाया रुमिण्याः। 

प्रमदं प्रहर्षम् । आकरुयन् विस्तारयन् । वक्रगिरा वक्रोक्त्या । वक्रोक्ति 

प्रकार्य "राजपुतीप्सिता मूः" इत्यादिश्रीमद्भागवते द्रष्टव्यः । जतिरोरताम् 

अतिपरवशताम् । अतनोत् अकरोत् । ननु वक्रोक्तितात्पय किन विदिर्व 

तयेसयत्राह--ऋलुमतेः इति । ऋज्वी कपटानमिज्ञा मतियेस्याः सा ॥ 

तदधिकैरथं लालनकौशरेः प्रणयिनीमधिकं सुखयन्निमाम् । 
अपि शुहुन्द भवच्सितानि नः प्रगदतां गदतान्तिमपाङरु । १२ ॥ 

तदधि्षैरिति ॥ अयि मुकुन्द जथ तदधिके लरनकोशकेः प्रण 
यिनीम् इमाम् अधिकं सुखयन् त्वं भवचरितानि प्रगदतां नः गदतान्तिम् 
अपाकुर । अयीति सम्बोधने 1 अथ अनन्तरम् रुमिणी समाश्वास्येति 

मावः} तद्पिकैः ततः पूरवस्मादप्युपचारादधिकैः। सरनकोशरेः का 
नोपयेः । प्रणयिनीं प्रियतमम् । इमां रुममिणीम् । अधिकम् अस्य् । 
सुखयन् प्रीणयन् । तव॑ श्रीकृष्णः । मवच्चरितानि भवतः श्रीकृष्णस्य 
चरितानि रीरवतारचरित्राणि । प्रगदतां प्रकर्षणोचैर्मदतां -कीतेयताम् । 

नः अस्माकम् । गदतान्ति रोगपीडाम् । अपाकुरु . नार्य }. 

इति रुग्मिणीपरिणयवणने 

पकोनासीतितमदशकं सदिकम् ॥ 



अश्लीतितमद शकम् । 

अथ भगवतः सव्यभामोद्राहं प्रस्तोति-- 

सत्राजितस्त्वमथ ठग्धवद केरब्धं 
दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः | 

तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं 
तस्यात्मजां त्यि रतां छरतो विवोदुम् ॥१॥ 

सत्राजितं इति ॥ टे भगवन् अथ त्वं ठुन्धवत् सल्ाजितः 
दिव्यं स्यमन्तकमणिम् अयाचीः । अथ अनन्तरम् । त्वं श्रङृष्णः। 

छन्धवत् टन्ध इव । सत्राजितः तन्नाक्नो यादवस्य। दिवि भवं 

दिव्यम् । स्यमन्तकमणिं स्यमन्तकाख्यं रलम् । अयाचीः प्रार्थयामासिथ । 
ननु कथं तस्य दिव्यरललाभः समभूदित्यत आह --अकंरुब्धमिति । अर्कात् 

तपसा आराधितात् सूर्थाहन्धम्। तत्कारणं मम बहुविधं भाति। तत्का 

रणं तस्य स्यमन्तकयाचनस्य कारणम् । बहुविधं जाम्बवतीरामेच्छादिरूपं 

बहुपरकारम् । भाति प्रतिभाति। तथाऽप्येवं निशचिनोमीत्याह-- तस्य 

आत्मजां छरुत: विबोदुं नूतमिति। तस्य सल्ाजितः । आत्मजां दुहितरं 

गिरा परार्पितां सत्यमामाम्। छलतः ग्यजेन। विवोदुं परिणेतुम् । 
नूनं निधिनोमि। स्यमन्तकमणिमयाचीरिति सम्बन्धः। ननु कुतोऽयं 

निर्बन्ध इत्ति चेत्तव्ाह-- खयि रतामिति। स्वयि श्रीङृष्णे। रतामनुरक्ताम् ॥ 

मगवताऽभ्यर्थितोऽपि सत्नाजिन्न मणिमयच्छत् , तेनापदमप्यन्वमूदि 

त्याह-- 

अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनासपमनसा 
प्रसेनस्तद्भ्राता गरसवि वहन् प्राप सगयाम् । 

अहन्रेनं सिंहो मणिमहसि मांसश्रमवदात् 
कषीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् ॥२॥ 
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अदत्तमिति ।॥ तद्भ्राता प्रसेनः अनेन तुभ्यम् अदद तं मणिवरं 

गरमुवि वहन् मृगयां प्राप । तद्भ्राता तस्य सत्ाजितो भ्राता सोदरः । 

प्रतेनः तन्नामा । अनेन सत्राजिता । तुभ्यं श्रीकृष्णाय । अदत्तम् अप्रति 

पादितम् तं मणिवरं स्यमन्तकाख्यं रलम्। गलभुवि कण्ट्देरो | 

वहन् दधानः । मृगयाम् खेटम् प्राप तत्र व्याप्तोऽभूत् । ननु 

कुतो भगवते सल्ाजिन्न मणिवरं दत्तवानिति चेत्तत्राह--अल्पमनसा इति । 

भगवलमावानमिज्ञतयेव्य्ेः। एनं सिंहः अहन् । एनं प्रसेनम्। अहन् 

जयान। अत हेतुमाह--मणिमहसि मांसभ्रमवशादिति । मणिमहसि स्यमन्तक 

तेजसि । मांसभ्रमवश्चात् महदिद मांसपिण्डमिति भ्रान्त्या । अपिच 

कर्पन्द्रः तं हत्वा मणि बाखाय ददिवान्। अपचि किञ्च। कपीन्द्रः 

जाम्बवान् । तं सिंहम् । हल्या निहत्य 1 मणि स्यमन्तकम्। ददि 

वान् क्रीडनकत्वेन ददो ॥ 

सल्ाजित् भगवस्यपवादमारो पितवानिव्याह-- 

शशंसुः सताजिद्धिरमनु जनास्तां मणिहरं 
जनानां पीयुष भवति गुणिनां दोषकणिका । 

ततः सवेज्ञोऽपि सखजनसदहितो मागेणप्रः 
प्रसेनं तं दृ हरिमपि गतोऽभूः कपिगुहाम् ॥ ३॥ 

शशंसुरिति ॥ सत्राजिद्विरम् अनु जनाः घां मणिहरं॑शाघुः | 
सलाजिद्विरं छृष्णो मदूञ्रातरं हतवा मणि जग्राहवेवं विधं सत्ताजितो वचनम् | 
अनु पश्चात्] तत् श्रुतेसयथः । लां श्रङृष्णम् | मणिहरं॑रलघ्यापहतौ 
रम्। दशु: उलुः। पूवै मगवतो मणियाचनात्तद्रचसि विसम्भेणेति 
भावः। नन्वेवमप्रि गुणोत्तर मगवति जना दोषोत्कीनं कथं क्गस्ता 
शङ्कायामथोन्तरं सामान्यं न्यस्यति-- गुणिनां दोषकणिका जनानां ` पीयूषं 
भवति इति। गुणिनां गुणशाङ्निम्। दोषकणिका दोषस्य कणिका 
ठेशोऽधि। पीयूषं पीयूषवदस्वा्य॑मवतीव्यथेः। रोकापवादमाक्णितवतो 
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भगवतः कृत्यमाह-- ततः त्वं सर्वज्ञः अपि स्वजनसहितः मागेणपरः तं प्रसेनं 

हरिमपि दृष्ट कपिगुहां गतः अमूः इति। ततः छोकापवादश्रवणानन्तरम् । 

त्वं श्रीङृष्णः | स्वं जानातीति सर्वज्ञः । अनेन मा्गणादिकं- यथपि निरर्थकं 

भगवतः, तथाऽपि मानुषं भावमनुखत्य कतमेतदिति दश्चितम् ।. अपिविरोधे । 

स्वजनसदहितः स्वजनेः सहितः। स्वजनान् सक्षीकृव्येत्यथेः। मा्गेणपरः अन्वेषण 

परः| तवं प्रसेनं मृतम् । हरिं सिह च मृतम्। दृष्ट विलोक्यकपिगुहां 

जाम्बवतो निवासमूतां गुहाम् । गतः क्रमात् प्राप्तः ॥ 

भवन्तमवितकयन्नतिवयाः स्वये जाम्बवान् 

मुकन्दशचरणं हि मां क इह रोद्धुभित्यालपन् । 
विभो रघुपते हरे जय जयेत्य यु्टिभि- 

धिर तव समचेने व्यधित भक्तचूडामणिः ॥४॥ 

भवन्तमिति ॥ मक्तचूडामणिः जाम्बवान् स्वयम् इति आरुपन् इति 
मुष्टिभिः अलं चिरं तत्र॒ समचंनं न्यधित। भक्तचूडामणिः भगवद्भक्त 
रिरोमणिः |. भंगवद्पितास्ा भगवस्मीत्यथमेव सर्वाणि कर्माणि कुर्वाण 

इत्यथः । जाम्बवान् तत्नान्ना प्रसिद्धो वानरेन्द्रः। इति अनेन प्रकारेण । 
आर्पन् कथयन् । इति एवं स्तुवन् । अलमत्यथम् । चिरं चिराय । 

तव दशङृतिङ्रृतः श्रीकृष्णस्य । समच॑नश्ब्देनात्र प्रहारो रक्ष्यते । भग 

वतः प्रीव्यतिशयजनकत्वं ध्वन्यते । ग्यधित कृतवान् । आरपप्रकार 

माह-- मुकुन्दशरणं हि मां रोद्धुं कः इति। मुकुन्दक्षरणं स॒कुन्दः 

रारणं रक्षिता यस्य॒ तम्। हीति प्रसिद्धौ । तथा प्रसिद्धमित्यथेः। 

रोदूधु निरोद्धुम् । इह अत्र जगति। कः आगत इति रोषः। न 

केवरमहं दशाननादिषु प्रकरितपौरुषः, किन्तु सकुन्दशरणश्चास्मीत्यतस्त्वसिति 
मपसर, अन्यथा तव प्राणापायः स्यादिव्या्चयः। स्त॒तिप्रकारमाह-- विभो 

रधुपते हरे जय जय इति। विभो परिपूर्णं । रघुपते रघुनाथस्वरूप । 

हरे विष्णो जय सर्वोककर्वेण वर्तस्व। नन्वयं परमभागवतो वानरेन्द्रः 

कथं भगवता सह विरोधमाचरदिव्याशङ्कायामाह-- भवन्तम् अवितकेयन्निति। 
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भवन्तं खूपान्तरेण छनं रघुपतिम् | अवितकेयन् विजानन् 1 जत्र च 

माह--अतिवयाः इति 1 अतिवृद्धवाद्विगरितोहपोदशक्तिमेगवन
्तमजानन्य 

जाम्बवान् भगवन्तमेव स्तुवन् मुषटियुद्धानुरोधेन प्रदक्षिणं परिकिमन् टिम 

्हर्रपि पुष्ै्मन्त्पूवंकं ` समर्चनं कुण इव भगवतः प्रीतिभाजनं बभूवेति 

भावः ॥ 

अथ भगवतो जाम्बवतीपरिग्रहमाह-- 

बुध्वाऽथ तेन दन्ता 

नवरमणीं वसमणि च परिग्रहन्। 

अनुगृहनरघुमागाः 

सपदि च सत्राजिते मणि प्रादाः | ५ ॥ 

बुध्वेति | अथ ल्वं॑बुध्वा तेन दत्तां नवरमणीं वरमणि च 

परिगरहन् अमुम् अनुगृहन् आगाः । अथ अनन्तरम् | 

, सञ्ञातव्यथतया भगवन्तं पुराणपुरूषमवगम्य । 

आगःप्रमाजेनायापिताम् । 

बुध्वा मुश्प्रहारेण 

तेन जाम्बवता । दत्ताम् 

नवरमणीं नवामप्रोढां रमणीं भार्याम्! तेन 

दत्तं वर्मणि स्यमन्तकम् । चकारः समुचये । परिगृहन् स्वीकृ्येदयथेः । 
अमु नाम्बवन्तम् । अनुगृहन् कराम्बुजतलेन तं परामृदयापगतव्यथ विर 

चय्य तस्मै प्रेयःसमद्धि प्रदायेव्यथेः । आगात् द्वारकां प्रस्यागतोऽसि 1 
सपदि सत्राजिते मणि प्रादाः च। | सपदि द्ररकाप्राप्तयनुपदमेव ।! मणि 

स्यमन्तकम् । प्रादा; दत्तवानसि। जनानां संशयमपनेतुमिवि बोध्यम् | 

अथ भगवतो मणियाचनस्य फं सत्यभामाटाभं दसयति-- 

तदनु स॒ खलु व्रीयालोरो विरोरुविरोचनां 
दुहितरमहो धीमान् भामां भिर परापिताम् । 

अदित मणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि 
्रयुदितमनास्तस्येवादान्मणि गहनाश्नयः ॥६॥ 
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^` तदन्विति ॥ ' तेनुः सः खं त्रीसरोरः ` धिंशखविरोचनां गिरा 

एव परापितां दुदहिकषरे भामां मणिना तुभ्यम् अदित (' सः सत्ताजित्। 
खल्विति त्वर्थे । त्रीरारोरः व्रीटयां मंहाधमावे भगवति मिथ्यापवादारोपजनितया 
रोर्श्वच्चलात्मा । ` विलोरुविलोचनां विरोके चञ्चले" विलोचने यस्यास्ताम् । 

गिरा वचनेनैव,-न कर्मणा । - परारपितां परस्मै ` शततिधन्वने अरपितां दत्तम् | 

दुहितरम् ओ्निजाम्। मामां तदाख्याम् |` मणिना स्यमन्तेन संह । 

तुभ्यं श्रीृप्णोथ । अदित दत्तवान्। नं कुतोऽयं सलानित् प्रतिजञभि्कं 

मकरोदिति चेततत्राह---अहो धीमानिति । `अहो इत्याश्चर्ये । श्रीमान् वद्धि 

मान्। ` 'स्वुतायामासक्ताय भगवते ' तां प्रदाय स्वापराधमाज॑नं करोभीर्यां 
शयेनेति भावः । भवान् अपि प्रसुदितमनाः तस्य एव मणिम् अदात् | | 

भवान् श्रीङृष्णः। प्रमुदितमना; प्रहृष्टः सन् † ` तस्य सत्राजित एव, नान्ये । 

मणि स्यमन्तकम्। अदात् दत्तवान् प्रमोदकछारणमाह-- रभयं समेत्य इति । 
रुभ्यं ठब्धुभमिरूषितं कन्यारलम् । ̀. समेत्य रन्ध्वा। ननु किमिति भगवान् 

रन्धं योतकं मणिवरं तस्मै प्रत्यपितवानित्याशङ्कायामाह-गहनाशयः इति | 

गहनः अन्येज्ञातुमशक्यः आङ्घयः अन्तःकरणं यस्य सः । भूयोऽष्यस्य मणि 
हेत॒कामापदं विधातुम् अन्यद्वा किञ्चिद्धिधातुमिति देवैरपि ज्ञातुमकश्यमिति 
भवः ॥ 

अथ सवाऽनजितो वधमाह-- 

वरीराङलां रमयति सवयि सत्यभामां 
कौन्तेयदाहकथयाऽथ कुरून् प्रयाते । 

ही गान्दिनेयङ्ृतवर्मगिरा निपात्य 

सत्राजितं शतधनुमेणि माजार ॥ ७ ॥ 

वरीलाङ्करामिति ॥ ति नीलाकुरां सत्यभामां रमयति शतधनुः 

ही गान्दिनेयक्कतवर्मगिरा सत्राजितं निपात्य मणिमाजहार । त्वयि श्रीकृष्णे । 

नीयकुलां नवोढतया रल्नाकुलाम् । सत्यभामां सस्यभामामेव । रमयति 
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अनवरतं रमयति . खति अतितम्णा अपरा विहायेत्यथः। शतधनुः शतधन्वा' 

यसे गिरा प्रागपिता सद्यमामा यश्च ` तत्वा अरामेन सत्राजित्यन्त मरय 

तषश्च । हीति खेदे । तददशाकूे कापथमतेरुदयः। गाग्दिनेयङ्ृतवम गिरा 

गान्दिनेयस्यात्ररस्य करृतवर्मणः तेन्ना्नो यादवस्य च गिरा प्रतिज्ञानुसारेण 

कन्याया अदातारं सत्राजिते जरीत्येवंखूपया । त 

स्यमन्तकम्! आजहार अपाहरत् । चथ कथं मगवति जामातरि जाग्रति 

शतधन्वा सताजिते हन्तु समर्थोऽमूदित्याशङ्कायामाह--जथ कोन्तेयदाटकथया 

कुरून् प्रयाते इति । अथ अनन्तरम् । कोन्तेयदाहकथया कोन्तेयना 

सुहृदां पाण्डवानां दाहकथया । जतुगृहे दग्धाः पाण्डवा इति वृत्तान्तं श्रुत 

यमः छुरून् हस्तिनपुरम् । प्रयाते गते सति ॥ 

श्नोकात् ङरूलुपगतामवरोक्य कान्तां 

हत्वा दतं शतधनुं समहषेयस्ताम् । 

रते सशङ्क इव मेधिरगेहमेत्य 

रामो गदां समिशिधत धातेराटम् ॥ < 1 

लोकादिति ।॥ लं शोकात् कुरुनुपगतां कान्तामवरोक्य दतं श्त 

धनु हत्वा तां समहषेयः। लं ॒श्रीरृष्णः । शोकात् पितृवधजनितात् 

दुःखात् । कुरून्. हस्तिनपुरम् 1 

निपाद हत्वा मणि 

उपगतां प्राप्ताम् ) कान्तां परियां सत्य 

भामाम्। अवलोक्य दृष्ट । दतं क्षटिति । शतधनुं शतधन्वानम् । हला 
निह । तां सदयमामाम् । समहय; प्रसादितवानसि 1 ननु प्रियावच 

नेनान्यस्य वधे महान् जनापवादः स्यादित्यत आदह-रले सशङ्क इव इति, 

रजे स्यमन्तके। सदाङ्कः ससंशयः इव । मणिहेतोः शतधन्वानं निहत 

वानिति ख्यापथिहुं तद्वाससि मणिमन्विष्टवानिस्यथैः । रामः मेधिरूगेहम् 

एत्य धातरा गदां समरिरिष्षत। रामः बरमद्रः भगवता पुरीं गत्व मणि 

मच्िप्य शतधन्वना स्यमन्तकं कुत्रचिन्यासीडङृतमिति कथनेन पयौकुरचित्तः । 

मेथिरेहं मेथिरस्य मिथिरापिपस्य गेहं राजधानीम् । एत्य प्राप्य । 

धातेराष्रे दर्योधनम्। गदां गदायुद्धम्। समकिशिक्षत॒ अरिक्षयत् ॥ 
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नन्वकरूरे कथमियं कुर्सिता मतिस्सममूदित्याशङ्कां परिहरति द्वाभ्याम्-- 

अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयेव ` 
सत्राजितः चरितस्य युयोज दहिसाम् । 

अकररतो मणिमनाहतवान् पुनस्त्वं 
तस्येव भूतिश्पधातुमिति ब्रुवन्ति ॥ ९ ॥ 

अक्रूर इति ॥ हे भगवन् एषः अक्रूरः भवदिच्छया एव सत्रा 

नितः हिमां युयोज। भगवननैश्वर्यादिसम्पत्न । एषः भगवद्धक्तानाममरणीः। 
भवदिच्छया. भवतः श्रीकृष्णस्येच्छया । एवकरिणन्येषां भ्यवच्छेदः । हिंसां 
वधम् । युयोज अकारयत्। ननु भगवतः कथं शुरं हन्तुमिच्छा 

जतेस्याकाङ्क्षायामाह-- कुचरितस्य इति । भगवतो मिथ्यापवादारोपणेन 

निन्दितचरिलनस्येत्यर्थः। त्वं पुनः अक्रूरतः पणिमनाहृतवान् । त्वं श्रीकृष्णः । 

पुनः अनन्तरम् । अक्रूरतः अक्कूरात् । मणिं स्यमन्तकम् । अनाहतवान् 
आहृतवान् न भवतीर्यनाहृतवान् । कुत इत्यत आह- तस्य एव भूतिम् उपधातु 

मिति जरुबन्ति इति। तस्य अक्ूरस्य । एवकारेणान्यस्य व्यवच्छेदः । भूतिं 

विभूतिम् । उपधातुम् उत्पादयितुम् । इति एवम् । रुवन्ति कथयन्ति । 
अभिज्ञा इति शोषः ॥ 

ननु किमथेमक्रूरमेवं भगवान् प्रेरितवानिव्यत आह-- 

भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्दिनेय- 
स्तस्यैव कापथमतिः कथमीश्च जाता । 

विज्ञानवान् प्रक्षमवानहभित्युदीणे 
गरष भुवं शमयितुं भवता छृतेव ॥ १० ॥ 

भक्त इति ॥ दहे ईय सः गान्दिनेयः खयि भक्तः स्थिरतरः हि, 

तस्य एव कापथमति; कथं जाता । ईश जगद्रक्षक । सः यौ नन्दगोकुलं 

गच्छन् भगवश्चरणाङ्कितेषु पांसुषु वेष्टनादिकं चकार । त्यि भीङृष्णे । 

स्थिरतरः अतिशयेन निश्वरस्वमाबः । भगवत्यनपाविन्या भक्त्या समन्वित 
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इर्यः. 1; दीति प्रसिद्धो... तस्य. तथाविथस्याक्ररस्य । एक्कारो विरोधे 

[पथमक्षिः कापथे हिसाद) मतिरमिराषः। कथं जाता], नतदुपपयत 

इयथः 1 अथाव काच्िदुपपतिमःह--अहं विङ्ञानवान् प्रशमवान् इति उदीणं 

ग रामयितुमेव भवता कृता भरवमिति। विज्ञानवान् विज्ञानसम्प्तः । 

वान्. प्रशान्तः । इति एवंदुपम् 1 उदीणेम् उद्विक्त
म् । 

दमयितुं नाशयितुम् । एवकारण नन्वत किम 

द्खितम् 1 भवत श्रक्षणेन । 

प्रशम 

गवेम् अहङ्कारम् । 

पि कारणं विचारमार्ममवतररीति 

कृता विहिता 1 . धुवम् तथा ` सम्भावयामीव्यथः ॥ 

अथ -मगवतो मणिप्रकटनुमाह--- 

याते भयेन कृतवृभेयुतं पुनस्त- 5 

माहूय तद्िनिहितं, च मणि. प्रकार्य । 

तत्रैव सुत्रतधरे विनिधाय तुष्यन् 

मामाङ्कचान्तशयनः ,पवनेश्च पायाः ॥ १९. 1 

यातमिति 1 दे पवनेश ` पुनः भयेन छ्ृतवमेयुतं यातं तम् आहूय 

तद्विनिहि मि: प्रकाश्य च तत्र ण्व धिनिधाय तुष्यन् भामाकुचान्तशयन 

सवं पायाः । पवने गुस्वायुपुरनाथ । पुनः अनन्तरम् । . भयेन सत्राजितो हन्तु 

दतधन्वनो चधः सममूत् पुनस्तसररकयोरपि वधो भावीति विचिन्स्य भयेन । 

कुतवमरयुत कुतवम॑णा तन्नन्ला स्वमित्रेण युलम् ¦ यात दशान्तर गतम् । 

तम् अ्रूरम् । जाहूय दूतमुखेन । तद्विनिहितं शतधन्वना तस्मिचक्रूरे 

विनिहित न्यासीद्रृतम् । मणि स्यमन्तकम् 1 प्रकार्य अग्रजादिभ्यः प्रदरथं | 

चकारः समुचये ! तल अक्रूरे 1 एवकारेणान्यस्य व्यवच्छेदः । विनिधाय सम्य 

तुष्यन् हृष्टः । भामाकरुचान्तशयनः भामायाः स्तनयोरन्तरले शयानः । च्व श्री 

कृष्णः । पायाः रक्ष । ` मामिति शेषः| अक्रूरे मणेः समर्पणे हेतुः-- 
= © 0 66. =» रों © > | 

सुत्रतधेरे इति । युत्रतेतरेमण्दु ेहस्वाच्वमेवेनं वोदुं समथ इति कथयिसेर्यथेः ॥ 

इति स्यमन्तकोपाख्यानं 

अरीतितमद्रकम् सेकम् ॥ 



एकाश्चीतितमद शकम् । 

अथ मगवतो याज्ञसेनी विवाहगमनादिकं वर्णयितुमुपक्रमते- 

लिग्धां भृग्धां सततमपि तां सालयन् सत्यभामां 
यातो भूयः सह खट तथा याज्ञसेनीषिवाहम् ] 

पाथेप्रीत्ये पुनरपि मनागास्थितो हस्तिपुयां 
शक्र्रस्थं पुरमपि विभो संपरिधायागतोऽभूः ॥१॥ 

लिग्धाभिति ॥ दहे विभो सततमपि ज्लिग्वां सुधां सत्यभामां 

रख्यन् त्वं भूयः तया सह खट याज्ञसेनी विवाहं यातः पुनः अपि पर्थं 

भीरेथे मनाक् हस्तिपुर्यामास्थितः शक्रस्य परमपि संविधाय आगतः अभूः । 
विभो राक्तिसम्पत्न । सततमपि सर्वदापि । स्निग्धां प्रणयिनीम् । सुगं 

मोहनरूपाम् । राख्यन् नानाप्रकारैरुपयेः प्रीणयन् । तवं शीङृष्णः | 
तया सत्यभामया । सह सार्षम्। खच्ित्यवधारणे। सैवेत्यर्थः । 
राख्यन्निति तया सह॒ गमनहेतुः । याज्ञसेनीविवाहं यज्ञसेनदुदितुः कृष्णाया 

विवाहम्। तदथ पाञ्चारराजधानीमिव्यथः | यातः गतः। पुनः विवाहा 
नन्तरम् । अपि्सवर्थ। परथप्रीतये पार्थानां प्रथासमजानां युधिष्ठिरपमुखानां 

पत्ये तुष्टये] मनाक् कच्चित् कालम् । हस्तिपुर्या हस्तिनास्ये पूरे । 
आस्थितः वसन् | शक्रभरस्थम् इन्दरपस्थाख्यम्। संविधाय विधकमेणा 

क्रारयित्वेत्यथं; | आगतः द्वारकां प्राप्तः ॥ 

इदानीं भगवतः सोदर्याः सुभद्रायाः प्रियसखे समपणमाह -- 

भद्रां भद्रां भवदवरजां कोरवेणाध्यं मानां 
त्वद्राचा तामहूत इहनामस्करी शक्र नुः । 

तत्र क्रुद्धं बलमनुनयन् प्रत्यगस्तेन साधं 

शक्रप्रस्थे प्रियसखघदे सत्यभामासहायः ॥ २॥ 



| नारायणीयम् [ स्कन्धः-१० 

भद्रमिति ॥ रक्रसूनुः मद्रं मवदवरजां तां भद्रामहत। शक्र 

सुनुः अजुन :| मद्रं कल्याणीम् । भवदवरजां भवतः श्रीकृष्णस्य अव 

रजां कनीयसीम्। ताम् सौन्दर्यसम्पदा जुवनमदनमूरतैमगवतः श्रीकृष्णस्य 

सोदरीभावयोग्यतया प्रसिद्धामिव्यथेः। भद्रां सुमद्राम्। अहृत हतवान् । 

ननु कुतो नार्जुनाय भगवता दत्ता ` सुम्द्रेवयत आह--कौरवेण अर्थ्यमाना 
मिति। बरुमद्रेणासनः शिष्यस्य कोरवस्य प्राथेनया तस्म प्रतिशरुतत्वात्तस्मै 
भगवता न स्वयं दत्तेति भावः ननु कथं दु्र्वर्यादवभरै्ु्तां सुभद्रा 

मपमजनः समर्थोऽमूदिति चेत्ताह--कुहनामस्करी इति । कुहना 

मस्करी कपययतिः। ननु कथं मायाप्रेरकस्य भगवतो यतिखूपेणाति 

सन्धानं कतु शक्यत इत्याशङ्क्य न॒ खल भगवतो वश्चनाभै भिक्ष 
खूपधारणम्, किन्तु बल्देवस्येति दशेयन्ाह--खद्वाचा इति तव श्री 
क्रष्णस्य वाचा प्रेरणया ॥ अयमथंः--जादावेव्रार्जुनस्य रूपवीयेगुणभ्ियः श्रुत्वा 

तस्मिन् बद्धमावां सुमद्रामनाकसर्य्य रिष्यवात्सस्यमत्रेण सुयोधनाय प्रति 
श्रुतवतो व्यष्ठस्य कोपं परिदं परस्परानुरागात्तावुमौ सम्मितो, नैतन्मयायि 
गतमिति प्रथयिप्यता तयेरन्योन्यसन्दर्नादिसिद्धये यतीनां 
परवेशस्याविरुद्धव्वादधगवता तथोपदिष्टमिति। 

तेन॒ साधं प्रियसखमुदे शक्रप्रस्थं प्रस्यगाः | 
कुपितम् । बरं बलमद्रम् | 

कन्यान्तःपुर् 

वरुमनुनयन् 
तल॒ सुभद्राहरणे। कद्ध 

अनुनयन्. यदच्जुनोऽस्माभिव्यौपाद यिष्यति, तदा 
सोदरी दुरन्ते बेषव्यदुःखसागरे निपतिष्यति, जतो नैतयुक्तमिर्यादिमि्नेयैति 
ज्यः शन्तकोपमापादयननिययथः । सव्यभापासहाय सव्यमामासमन्वितः सन् । 
त्न जखुनन । साच सह् । प्रियसखमुदे प्रियसखस्यार्जुनस्य मुदे सन्तोषाय । 
राकरमस्थम् इन्द्रप्रस्थम् | प्रत्यगा; गतवानसि ॥ 

त्वं तत्र कद्ध 

अय भगवतः कारिन्दीपस्रहं मित्रविन्दापरिग्र ट् चाह-- 

तत्र क्रीडन्नपि च यघरुनाकरूलच््टं गहीत्वा 
तां कारिन्दीं नगरमगमः खाण्डवप्रीणिताभनिः | 
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` ्रातूत्रस्तां प्रणयविवश्ां देव पेतष्वसेयीं 

राज्ञां मध्ये सपदि जहे मित्रथिन्दामवन्तीम् ॥२३॥ 

ततेति ॥ अपिं च तवं ततर क्रीडन् यमुनाकुरुच्टां तां काछिन्दीं 

गरहीलवा खाण्डवप्रीणिता्िः नगरम् अगमः। अपि च किन्च| त्वं श्रीङ्कष्णः। 

तते राक्रपरस्थे । क्रीडन् अर्जुनेन सह मृगयां गच्छन् | यसुनाकूरदष्टां यमु 

नायाः काछिन्दीनयाः कूले रोधसि दृष्टम् । तां सूयपुतीम् | कारिन्दीं 

तदाख्यां कन्यांम्। गृहीता स्वीक्ृप्य। खाण्डवप्रीणितायिः खाण्डवेन 
खाण्डवाख्येनं वनेन प्रीणितः तपितोऽिर्यन तथोक्तः सन् । अर्जुनस्य 

साहाय्यमारचय्येति भावः । नगरं द्वारकाम्। अगमः प्राप्तवानसि । हे देव 
सव आतत्रस्तां प्रणयविवशां पेत्ृष्वसेयीमवन्तीं मित्रविन्दां सपदि राज्ञां मध्ये 

जहषे। देव प्रकाशमान ! भरात्त्रप्तां भ्रातृभ्यां दुर्योधनानुगाभ्यां विन्दानु 
विन्दाभ्यां भगवद्वरणपरतिषेधाल्रस्ताम् । प्रणयविवशां श्रीकृष्णे गाढमनु 

रक्ताम्। इदं विरोषणं हरणे देतुतयोपात्तमिति वेदितव्यम् । पेतृप्वसेयीं 

पितप्वसुः राजाधिदेव्याख्यायाः पुत्रीम् । अवन्तिराजदुहितरम् । मिलविन्देति 
संज्ञा। सपदि भ्रातृमयादन्यवरणात् पूर्वमेव | राज्ञां स्वयंवरे सम्मिक्िता 

नाम् । मध्ये राजसु परयत्सित्यथः । जहे हतवानसि ॥ 

अथ भगवतः सव्यापरि्रहं भद्रापरिग्रहं चाह- 

सत्यां गत्वा पुनरुदवहय नगप्रजिन्न्दनां तां 
वध्वा सप्तापि च व्रृषधरान् सप्षमूतिनिमेषात्। 

भद्रां नाम प्रददुरथ ते देव सन्तदनाचा- 
स्तत्सोदर्या वरद मवतः साऽपि पैतृष्वसेयी ॥ ४॥ 

सत्यापिति | अपि च ववं पुनः गत्वा सप्तमूतिः निमेषात् सप्त 

घरेषवरान् बध्वा न्जिन्नन्दनां तां सत्यामुदवहः। अपि च किञ्चि । त्वं 

श्रीकृष्णः | पुनः अनन्तरम्। गत्वा कोसख्पुरं प्राप्य । सप्तमूतिः 
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आसमान सप्तधा विभज्येस्यथेः। निमेषात् क्षटिति! नञ्नजिन्न्दनां नभ 

जितः तत्नान्नः कोसरराजस्य नन्दनां पुत्रीम्। तां सोन्दर्यादिसम्पदा वृष 

जिहमभ्यत्वेन च प्रसिद्धाम्। स्यां तदाख्याम् । उदवहः परिणीतवानसि । 

अयमरभः--नमजिता यः खल्विमान् सप्त वृषवरानोजसा वध्धीयात्, तस्मै - 
दुहितरं रूपसम्पन्नां दास्यामीति प्रतिश्रुतात् सक्तधाऽऽत्मानं विभञ्य॒ एकै 
केनेकैकमिति युगपदेव तान् सत्तपिं वृषवरान् वध्वा तुष्टेन नस्जिता प्रदत्तं 

सत्यां परिणीतिवानसीति । दहे देव अथ सन्तर्दनायाः ते तःसोदयी भद्रां 

नाम प्रददुः। देव प्रकाशमान । अथ सत्याविवाहानन्तरम्। सन्तरद 

नायाः सन्तद॑नप्रमृतयः केकयराजपुत्राः । ते तुभ्यं श्रीकृष्णाय । तत्सोदयी 
सन्तदेनादीनां ` सोदरीम्। मद्वां नाम कन्यामिति शेषः अथवा नामेति 
प्रसिद्धो । अस्य ` प्रददुरिप्यनन्तरं योजना हे वरद सा अपि भवतः 

पैतृष्वसेयी । वरद् मक्तमीष्टवरपद । सा भद्रा) समुचयार्थोऽपिकशन्दो 
भद्राया मितविन्दासम्बन्धं॒दशेयति। पैवृष्वसेयी पितृष्वसुर्बसदेवभगिन्याः 
श्रुतकीर्तेः पुत्री ॥ 

अथ भगवतो रक्ष्षणाहरणमाह-- 

पाथाचेरप्यकृतरवनं तोयमात्राभिलक्षयं 
रक्षं छित्वा शफरमह्था र्ष्मणां मद्कन्याम्। 

अष्टावेव तव॒ समभवन् वह्मास्तत्र भध्ये 
शोथ स्वं सुरपतिशिरा भौ मदुभेटितानि ॥ ५ ॥ 

पाथाचैरिति॥ लं पा्थयिः जपि अष्रतर्वनं तोयमातरामिरर्य 
रक्ष शफरं छिला मद्रकन्यां रक्षषणां अहथाः। चं श्र्ृष्ण; । पार्थाच; 
भीमदुर्योधनमागधप्रमृतिभिः। अपिशब्देन का कथा पुनरन्येषामिति चौव्यते | 
अष्तरुवनम् अकृतं लवनं छेदनं यस्व । अत हेतुतयोक्तम्--तोयमात्रामि 
सक्ष्यमिति । तोयमले जले केवलं प्रतिबिम्बतया अमिरक्षं ्रष्र राक्यम्। लक्ष ररव्यम् | राफा मीनप्रतिमाम्। कितवा शरेण विध्वा। मद्रकन्यां 
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मद्रराजदुहितरम्। रक्षमणेस्यार्या। . अथाः ` हतवानसि । एवं तव ` अष्टौ 
वमाः सममवन्। एवम् उक्तप्रकरिण । अष्टौ ̀ रुभिणी, जाम्बवती, सत्य 
भामा, काङिन्दी, मित्रविन्दा, सत्या, भद्रा, रक्ष्मणा चेत्यष्टौ । वमाः भार्याः | 

अथ भगवतो नरकासुरवधं वर्णं यितुमुपक्रमते-- तत. .मध्य॒ इस्यादिना। लं 
तत्र मध्ये सुरपतिगिरा भोभदुश्च्टितानि शुश्रोथ। त्वं श्रीक्ृष्णः। तत 
मध्ये तस्मिन्नवसर इव्यर्थः । अथवा, तत्र॒ वहभासम्बन्धिनि मध्ये! वहु 
भाभिः सहेत्यथेः। रममाण इति रोप्रः। सुरपतिगिरा सुरपतेसिनद्रस्य 
गिरा भोमेन मातृकुण्डलादीन्यपहतानि, ततस्तं हत्वाऽस्मान् पाल्येत्यादि वाचा । 
भोमदुशवे्ितानि भौमस्य मूमेरपत्यस्य नरकस्य दुेष्टितानि जगलयीडनानि 
कमाणि। शुश्रोथ श्रुतवानसि ॥ 

ददानीं भगवतो - जेत्रयात्रादिकं वर्भयति-- 

स्मृतायातं पशिषप्रवरमधिरूढस्त्वमगमो 
वहकङ्क भामाघुपवनमिवारातिनगरम् । 

विभिन्दन् दुगांणि ब्रटितप्रतनासोणितरसेः 
पुरं तावत् प्रा्जोतिषमङुरुथाः शोणितपुरम् ॥ ६ ॥ 

स्मृतायातमिति |॥ वं स्मृतायातं पक्षिपरवरम् अधिरूढः अङ्गे भामां 

वहन् अरातिनगरम् अगमः} त्वं श्रीकृष्णः। स्मृतायातं स्मरणमात्रेण 

आयातम् । पक्षिप्रवरं गरूडम् | अधिषूढः आरूढः । अङ्कं उत्सङ्गे । भामां 

सत्यभामाम्] वहन् उद्रहन् । अरातिनगरम् अरातेनेरकासुरस्य नगरं पुरम् । 
अगमः गतवानपि। अत्रो सेक्षते-उपवनमिवेति। उपवक्नम् उद्यानम् । 

इवेति सम्भावनायाम् । प्रियतमाया अङ्के वहनमारामसम्भावनाबीजम् । उस्र 

कया च रात्रसंहारस्याराम विहारवदाहादकत्वमनायाससाध्यता च चोत्यते । 

त्वं ॒तावत् दर्गाणि विभिन्दन् त्रटितएतनशोणितरसेः प्राग्जोतिषं पुरं शोणित 

पुरम् अकुरुथाः । तावत् प्रथमम् । दुर्गाणि गिरिशख्लजखम्मयादिमयानि । 

निमिन्दन् विपाटनादिना नाशयन् । त्रुटितप्तनाशोणितरसेः दुष्ितायाः छिन्नायाः 
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पृतनायाः सेनायाः शोणितरसे रथिरद्ैः) प्राश्ोतिषमिति नाम 

ग्रहणम्। पुरं शोणितपुरं रक्तवण कृतमित्यथः ॥ 

अथ भगवतो मुरमदनं नरकयुश्वध चाह 

मुरस्त्वां पश्वास्यो जरुधिवनमध्यादुदपतत् 

स॒ चक्रे चक्रेण प्रदलितश्शिर मङ्क्षु भवता। 

चतुदेन्तदेन्तावरुपतिभिरिन्धानसमरं 

रथाङ्गेन छित्वा नरकमकरोस्तीणेनरकम् ॥ ७ ॥ 

मुर इति॥ पश्ास्यः मुरः जरुधिवनमध्यात् स्वाम् उदपतत् । 

पञ्चास्यः पच्चवक्लः। मुरः मुराघुरः । जरुधिवनमध्यात् जरुधेः जरुदुगेस्य 

वनस्य जरष्य मध्यात् । तवां श्री्कृष्णम् । उदपतत् जापपात। सः 

भवता मङ्क्षु च्करेण प्रदकितिरिराः च्क्रे। सः मुरः। भवता श्रीकृष्णेन । 

मङ्घु कषटिति। चक्रेण सुदशेनाख्येन भगवतो बरायुधेन । प्रद्तिरिराः 
प्रदङ्ितानि छिन्नानि शिरांसि मस्तकानि य्य सः। च्रे कृतः। चवं 

चतुर्दन्तेः दन्तावर्पतिभिः इन्धानप्तमरं नरकं रथाङ्गेन चत्वा तीरणंनरकम् 
अकरोः । ववं श्रीकृष्णः। चतुर्दन्तेः चत्वारो दन्ता येषां तैः। 
वरुपतिभिः गजेन्द्रः । इन्धानसमरं प्वृद्धसंम्रामम् । 
रथङ्केन सुदर्शनेन । चित्वा किन्ररिरसं कृतवा । 
मिर्यथः। अकरोः इतवानसि ॥ 

दन्ता 

नरकं नरकासुरम् । 

तीर्णनरकं संसारो्तीणं 

मोमपुतरे भगवतो राज्यर्षणं वछमानां षोडशसदसस्य स्वीकारं चाह-- 

स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेऽस्य तनये 
गजजेवः दत्वा प्रजिघयिथ नागान् निजपूरीम् | 

खरेनाबद्धानां स्वगतमनसां पोडश्च पनः 
सहस्राणि स्लीणामपि च धनरातचि च विपुलम् ॥ ८ ॥ 

स्तुत इति ॥ लं सपदि भूम्या स्तुतः अस्य॒ तनये भगदत्त 
र्यम् पकं गजे च दत्वा पुनः नागान् खेन आबद्धानां स्वगतमनसां 
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खीणां षोडश सहक्तणि अपिं च विपुर धनरारि च निजपुरीं पजिधयिथ। 

तं ॒श्रीङृष्णः। सपदि क्षटिति। मृभ्या मूमिदेव्या। स्तुतः स्तवैः 
प्रीणितः। अस्य नरकापुरस्य । तनये पुत्रे। भगदत्त इति नाम| 

राज्यं राष्टम् | गजं चतुर्दन्तम्। चकारः समुच्ये। दत्वा प्रदाय। 

पुनः परश्ात् । नागान् चतुर्दन्तान् गजान् । खलेन पापेन नरकासुरेण । 
बद्धानां बद्धानाम् । स्वगतमनसां स्वसििन् बद्धभावानाम् । विरोषणमिदं 

भगवतस्तासां स्वीकारे देतुप्रदशेनपरम्। अपि च किञ्च । विपुरुं महान्तम् 

धनरारि धनसश्चयम्। चकारः समु्जये। निजयपुरीं द्वारकाम् । प्रि 

यिथ प्राहिणोः॥ 

भगवतः पारिजातदहरणमाह- 

भो मापाहतङ्कण्डलं. तद दितेदातं प्रयातो दि 
शक्राचेमेहितः समं दयितया. चखीषु द्तहिया | 

हूत्वा कटपतरं रुषाऽभिफतित जित्वेन्द्रमभ्यागत- 

स्ततु श्रीमददोष ददश इति व्याख्यातुमेवाङृथाः ॥ ९ ॥ 

भो मापाहतेति ॥ त्वं॑तत् भोमापाहतकुण्डलम् अदितेः दातुं 

दिवे प्रयातः च॒सीषु दतिया दयितया समं शक्रचेः महितः कल्पतरं हत्वा रुषा 

अभिपतितम् इन्द्रं जित्वा अभ्यागतः । भौमापाहतकुण्डलं भौमेन नरकेन 

अपाहतम् इन्प्रादपहतं कुण्डलम् अदितेः कणाभरणम् । अदितेः इन्द्र 

जनन्याः । दातु प्रदातुम् । दिवं स्वर्गम् । प्रयातः यातः। युखीषु शच्युेस्यादिषु 

सुरुन्दरीषु । दततदीया रूपातिश्चयात् दत्ता हीरुज्ञा यया तया । दयितया प्रियया 

सत्यभामया। समं सह । शक्रैः इन्द्रादिमिः। महितः पूजितः । 

कल्पतरं पारिजितम्। ह्वा अपहृत्य । अभिपतितम् अभिमुखं योदुषु 

मागतम्। इन्द्रं देवराजम् | जित्वा विज्ञिव्य | अभ्यागतः स्वपुरं प्राप्तः । 

ननु स्थावरजङ्गमासमकं निखिलमपि जगज्नारं सखष्टवतो भगवतः किमनेन 

द्रेण पारिजातेन प्रथो जनमिर्याश्ङ्याह-- तत् वु श्रीमददोषः ईरसः इति 
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व्यास्यातुमेव अथाः इति। तत् पारिजातहरणेनन्दरस्य॒परिमवजंननम् 1 

शरीपददोषः श्रीमदेन जनितो दोषः। ददशः यथेन्द्रस्य तथा । इति 

एवम्। व्याल्यातुं प्रकाशयितुम् । एवकारेण -परयोजनान्तरस्य व्यवच्छेदः । 

अङ्कथाः कृतवानति ॥ 

अथ भगवतः षोडशसहस्राधिकवलमामिविहरणादिक संक्षेपेणाह-- 

कर्पट सत्यभामाभवनथुवि सृजन् दवष्टसाहस्रयोषाः 
स्वीकृत्य प्रस्यगारं विहितवबहुवपुलारुयन् केरिभेदः । 

आघ्र्यानारदारोकितविविधगतिस्तत्र तत्रापि गहे 
भूयः सर्वासु ङवेन् दश दश्च तनयान् पाहि वातारयेश्च ॥ १० ॥ 

कर्पद्रमिति ॥ दहे वाताख्येश्च स्यभामाभवनसुति कल्पद्रं॑सखजन् 
प्रत्यगारं षिहितबहुवपुः द्यष्टसाहस्योषाः स्वीकृत्य केरिभिदैः रखाख्यन् 

आश्वयात् तत्र तत॒ गेहे अवि नारदारोकितविविधगतिः भूयः सर्वासु 

दश दश तनयान् कुवन् खं पाहि । वाताख्येश गुरुवायुपुरनाथ । सत्यभामा 
भवनमुवि सत्यमामाया भवनुवि गृहारामे। कल्पद्रुम इन्द्रादपहतं पारि 
जातम् । सृजन् स्थापयन् । प्रस्यगारं गृहे गृहे । विहि तबहुवपुः विहि 
तानि बहूनि वपूंषि येन सः। भवनं प्रति रूपभेदेन स्थिलेव्यभः | दरयष्ट 
साहस्योषाः सीणां षोडरसहलाणि | स्वीकृत्य युगपत् परिणीय ] केछि 
भेदेः केरीनां विहाराणां भेदैः प्रकारैः। तैसिहरिरिरयथः। लर्यन् 
प्ीणयन्। आश्चयात् एतदीश्चयं श्रुलेव्र्थः। यत्र॒ यत गेहे नारदोऽ 
गच्छत् › तत्र तत्र गेदेऽपि। नारदालोकिंतविविधगतिः नारदेन आसे 
किता दृष्टा विविधाः नानाप्रकारा गतयो गास््यभेदा यस्य स । भूयः प्रश्वात् 
सवासु सकलाय वहमासु। दश दश प्रलेकं दरसख्याकान् । तनयान् भतान । इन् उदयन् । लं शरीङृष्णः। पाहि तरायस्व । मामिति शेषः । 

इति सुभद्राहरणवणनं श्रीकृष्णस्य महिष्यन्तरपरिभ्रहवणंनं नरकासुरवघादिवणने च 
पकारीतितमदशकम् 



दयश्षी तितमद शकम् । 

अथ प्रयुत्तादिचरितं वणेयति-- 

्रचुम्नो रोग्मिणेयः स खलु तव कला शम्भरेणाहृतस्तं 
हत्वा रत्या सापो निजपुरमहरदरुग्मिकन्यां च धन्याम् | 

तपुत्रोऽथानिरुद्धो गुण निधिरवहद्रोचनां रगिमिपोतीं 
तत्रोऽद्राहे गतस्त्वं न्यवधि भुसरिना रूम्यपि दतवेरात् ॥ १॥ 

्रद्युभ्न इति॥ रौम्मिणेयः तव॒ कख शम्बरेण आहतः सः 
प्र्ुन्नः खट तं हत्वा रत्या सह निजपुरम् आप्तः धन्यां रुमिकन्यां च 
अहरत् । रौममिणेयः रुभिणीपुत्रः । तव श्रीकृष्णस्य । कला अंशभूतः । 

राम्बरेण तन्नन्नाऽयुरेण । आहृतः अपहृतः । जातमात्त एव हता समुद्र 

क्षिपो मत्स्येन निगीर्णो, धीवरै्यृदीता शम्बरायोऽपहारीकृतस्य तस्यैव मत्स्य 
स्थोदरात् पाचकैरन्धः, रत्या ' पोषितो यावदारूढयोवनः ` तावत्तस्या विदित 

वततान्त्यव्य्थः। सः प्रसिद्धः प्र्यु्न इति नाम । खल्विति वा योजना। 

सल्विस्यवधारणे । तं शम्बरम् । हत्वा नह्य । रत्या पूर्वेस्मिन् जन्मनि 

स्वस्य वह्मया ¡ सह साकम् । निजपुरं द्वारकाम्। आप्तः प्राप्तः। 

धन्यां शुभाम् । रुमिकन्यां रुमिणः स्वमातुरुस्य कन्यां दुहितरं रुमवतीम् | 

चकारः समुच्चये । अहरत् हतवान् । अथ तुतः गुणनिधि; अनिरुद्धः 

रमिपोत्री सोचनामवहत् । ततुतः तस्य॒ प्रचुननस्य॒पुलः। गुणनिषि 
गुणशाटी। अनिरुद्ध इति नम । रूम्मिपोत्रीं रुग्मिणः पुत्रस्य पुलीम् । 

रोचनेति माम । तत्र उद्वाहे तवं गतः। तत्रोऽाहे रोचनाविवाहे। त्वं 

श्रीङ्कष्ण | गतः गतवान् । रूमी दतवैरात् मुसर्नि। न्यवभि अपि। 

दतरात् धत्य वैरात् छलेन बलमद्रे पराजयमारोप्यािक्षपात् । सिना 

बमदरेण | न्यवधि हतः। अपिशब्देन करिङ्गस्य दन्ता पारिता इ्युक्तम् ॥ 
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अथ भगवतो बाणयुद्धमवतारयति-- 

बाणस्य सा बहलिसुतस्य सद्वा 

महिश्वरस्य महिता दुहिता किरोषा । 

` स्वत्पौत्रमेनमनिरुदमद्टपूच 

स्वगरेऽनुभूय भगवस् विरहातुराभत् ॥ २॥ 

वाणस्येति ॥ दे मगवन् बरिुतस्य सदसतबाहोः महेश्वरस्य बाणस्य 

महिता दुहिता सौ उषा व्वलोलम् अदृषपूवम् एनमनिरुदधे स्वप्ने अनुभूय 

विरहातुरा अमूत् किर । भगवन् देश्वयोदिसम्पन्न । बरिसुतस्य॒बछि 

त्रस्य । सहस्रबाहो; सदलं बाहवः करा गिरिशप्रसादाहन्वा यस्य तस्य । 

मिधरस्य मदेशवरसदहायस्य बाणस्य बाणासुरस्य । दुहिता पुत्री । महिता 

पूनिता। सा सौन्दर्यादिसम्पदा प्रसिद्धा । उपेति नाम। स्वलोतं तव 

श्रीकृष्णस्य पोतै पुत्रस्य प्रदुन्नस्य पुलम् । जदष्टपूवेम् उषया पूर्वमरृ्म् । 

स्वमरेऽनुमूय स्वपे तेन सह सुरतमनुमूय । विरहातुरा जाग्रदवस्थायां विरहेण 
वियोगेन आतुरा सन्तक्षमानसा । किठेति वार्तायाम् ॥ 

अनिरुद्धस्योषासङ्गमं दरेयति-- 

थो गिन्यतीव शसा खलु चित्रलेखा 
तस्याः सखी विरिखती तरुणानरेषान् । 

ततरानिरुदरुषया विदितं निक्षाया- 
मानेष्ट योगव्ररतो भवतो निकेतात् ॥ ३॥ 

योगिनीति ।॥ तस्याः सखी चित्रलेखा खलु अङेषान् तरुणान् 
विङ्खिती तल उषया विदितम् अनिरुद्धं भवतः निकेतात् निशायामानेष | 
तस्याः उषायाः। ससौ वयस्या। चित्रलेखा तदाख्या कुम्भा्डपुत्री | 
खल्विति ववर्थ । विरहविघुरामुपां पयन्ती सन्तापकारणं सम्पृच्छ्य विदित 
स्वप्रवत्तान्ता सतीति भावः। अरोषान् निखिलान् | तरुणान् यूनः । 
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विशिखती चित्रे निवेदय तस्ये किमयं मवत्याऽनुमूतः, क्रिमयं वा भवत्यान्ुभ्ूत इति 

तांस्तान् दर्शयिता तां ए्च्छती सती्यथः । तल तेषु तरुणेषु मध्ये । विदितम् 

जयमेव मया स्वम दृष्ट इति निवेदितमित्यथः। भवतः श्रीकृष्णस्य । निके 

तात् गृहात्। निशायां रातो आनेष्ट आनीतवती। ननु कथमियं 

चिते सकलानप्यदृष्टान् यूनो रिखितु समर्थाऽमूदिव्या्ङ्कायामाह-- यो गिनी 

अतीव कुला इति। योगिन अणिमचैश्वर्यसंम्पन्ना। अतीव अतिमावम्। 

कुशा चित्रकर्मादिकलप्रावीण्यश्ालिनी । अयमथेः--चित्रटेखा स्वयोगचक्चुषा 

दूरस्थान् परोक्षानपि निखिांस्तरुणान् पश्यन्ती स्ववैदण्येन तांस्तांस्तत्त 

सकरेणेव चिते विरिखतीति। ननु कथं शत्रुमिर्मनसाऽपि प्रवेष्ुमकक्याया 
द्वारवत्याः परटुरषमनिरुद्धमानीतवतीति चेत्तत्राह--योगबलरूतः इति। योग 
प्रमवेणेत्यथः ॥ 

कन्यान्तःपुरं गतस्यानिरुद्धस्य वातामाह-- 

कन्यापुरे दयितया युखमारमन्तं 
चैनं कथञ्चन यवन्धुषि शवेबन्धौ । 

श्रीनारदोक्ततदुदन्तदुरन्तरोषे 
सत्वं तस्य शोणितपुरं यदुभिन्यरुन्धाः ॥ ४॥ 

कन्यापुर इति ॥ रववन्धो कन्यापुरे दयितया सुखम् आरमन्तं 

च एनं कथञ्चन बबन्धुषि तं श्रीनारदोक्ततदुदन्तदुरन्तरोषैः यदुभिः तस्य 
शोणितपुरं न्यरुन्धा: । श्ेबन्धौ बाणे। शर्वबन्धाविद्युक्स्या बाणस्य परे 

दुधंष॑त्वमनिख्दधबन्धने शक्तिश्च चोव्यते। कन्यापुरे कन्यान्तःपुरे । दयितया 

प्रियया उषया। सुखं यथा भवति तथा । आरमन्तं निर्बाधं रममाणम्। 

चकारो वाक्यारङ्कारे । एनमनिरुद्धम् । कृथञ्चन कष्ेण । बचन्धुषि नाग 

पाशबद्धं कुर्वति सति। वत्वं श्रीकृष्णः | श्रीचारदोक्ततदुदन्तदुरन्तरोषैः 

श्रीनारदेनोक्तेन कथितेन" तस्य अनिरुद्धस्य उदन्तेन बन्धनव्रत्तान्तश्रवणेन 
न, 

दुरन्तः निरवधिः रोषो येषां तेः। यदुभिः यादवैः। तस्य बाणस्य] 
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शोणितपुरं शोणितास्यं पुरम् । न्यर्न्वाः अवृणोः ॥ 

अथ तेषां संग्रामप्रकारमाह-- 

पुरीपारः शैरप्रियदुहितनाथोऽस्य भगवान् 

समे भूतव्रातेयेदुबलमशङ्क निरुरुधे । 

महाप्राणो बाणो क्चटिति युयुधानेन युयुधे 

गुहः प्रदुम्ेन स्वमपि पुरहन्त्रा जपय ॥५॥ 

पपार इति ॥ भगवान् शैरम्रियदुहितृनाथः मूत्रतः सम यदु 

बरम् अश्कं॑निरुहये । भगवान् रेशवरयादिसम्यन्नः । दर्रियदुदितृनाथः 

कस्य हिमवतः प्रियदुदितुः प्रियपुत्याः पाद्या नाथो भर्ती । मूतव्रातिः 

मूतगणिः। सम सह । यदुबरं यादवसैन्यम्। अश्क निरभयम्। निरः 

स्ये रूरोध । ननु किममिदं भगवता दिवेनाचरिदमिति चेतताह-- 

अस्य पुरीपारुः इति। भक्तवात्संस्येन नगरपारकतां गत इत्यथः] ्टिति 

महाप्राणः बाणः युयुधानेन युयुधे । क्षटिति सत्वरम् । महप्राणः महा 
ङः ] बाणः बाणासुरः । युयुधानेन साव्यकिना सह । युयुधे अयुध्यत । 

गुहः प्रयतेन । गुहः स्कन्दः। युयुधे दृप्यतापि सम्बध्यते । चवं पुर् 

हन्त्रा जपि जघयिषे। तवं श्रीकृष्णः पुरहन्त्रा शिवेन । जघयिषे अयुदधयथाः ॥ 

अथ मगवद्विरोधिन्ं पराजयमाह- 

निरुद्रारेषाखे युघहुषि तवास्ेण गिरि 
दृता भूता भीताः प्रमथङरुवीराः प्रमथिताः । 

परास्कन्दत् स्कन्दः कुसुमशस्वाणेश्च सचिवः 
स॒ कुम्भाण्डो भाण्डं नवमिव बरेनाश्च बिभिदे ॥ ६॥ 

निरुद्राशेषाख इति।॥ गिरिशे निरंद्वारोषा्े तव असेण मुमुहषि 
मूताः भीताः हुताः । गिरिशे धूजंटो । निरुद्वारोषासे निरुद्धानि प्रवयसि 
वारितानि अशेषाणि निसिरन्यस्लाणि यस्य॒ तस्षिन् । तव श्रङ्कष्णस्य \ 
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अखेण ¦. मोहनाखेण । : मुमुहुषि ` मोहमुपगते -सप्तिं }' भूताः भूतगणा; । 

भीताः भयाक्ान्ताः\ दताःपलापिताः । प्रमथकुल्वीराः प्रमथिताः पमथकुर्वीराः 

पाषेदक्रुख्वीराः . 4, प्रमथिताः पीडिताः । स्कन्दः कुसुमश्चरवाणेः. परास्कन्दत् 

च ।-~ स्कन्दः - गुहः. कुषुमशरबणेः कुसुमश्चरस्य प्रच्नस्य बणैः शरैः । 

परास्कन्दत् प्रतिनिवृत्तः सचिवः सः कुम्भाण्डः नवं माण्डमिव, आङ्ु 

बलेन विमिदे। सचिवः बाणस्य मन्ती। सः प्रसिद्धः। कुग्भाण्ड इति 
नाम । नवं नूतनम्। भाण्डं जलेन पूर्णं मूद्धाजनमिव्यथः। जाश शीघ्रं 
बलेन बलभद्रेण । बिभिदे मिन्नोऽभत्॥ 

एवं बाणपक्षीयाणां पराजयं वर्णिता वाणस्य शिवग्वरस्यापि तमाह- - 

चापानां पश्चशत्या प्रसभयुपगते किन्नचापेऽथ कणे 

व्यर्थे याते समेतो ज्वरपतिरशनेरज्वरि त्ञ्ज्वरेण । 
ज्ञानी स्तुत्वाऽथ दत्वा तव चरितजुषां विज्वरं स ज्वरोऽगात् 

प्रायोऽन्तज्ञानबन्तोऽपि च बहतमसा रोद्रचेष्टा हि रौद्राः. ॥ ७॥ 

चापानामिति॥ अथ बाणे चापानां पञ्चशत्या प्रसभमुपग॑ते छिन्न 

चापे व्यर्थे याते ज्वरपतिः त्वज्ञ्वरेण समेतः अशनैः अञ्वरि। अथ 

गिरिश्चादिषु पराजितेषु] बाणे बाणासुर । चापानां धनुषाम्। पञ्चशत्या 

तस्य सहस्रबाहुतवादिति भावः। प्रसमं बलात्कारेण । उपगते भगवता सह 
योदूधुमागते। कछिन्नचापे छिन्नाः भगवता कृत्ताश्चापा यस्य तस्मिन् । व्यर्थ 

विरथे । याते प्रतिनिवृत्त च सति। उवरपतिः महेश्वरो ज्वरः] तवज्ज्वरेण 

तव ॒श्रीक्घृप्णस्य ज्वरेण । समेतः युद्धयन् । अशनैः सत्वरम् ¡ अज्वरि 
सन्तप्तोऽभूत् । अथ ज्ञानी सः ज्वरः स्तुत्वा तव॒ चरितजुषां विज्वरं 

दत्वा अगात्। अथ अनन्तरम् । ज्ञानी तच्वज्ञानसम्पन्नः। स्तुत्वा 

स्सोतैः श्रीक्कष्णं प्रसा । तव श्रीकृष्णस्य । चरितजुषां चरितानि रीर) 
वतारचेष्टितानि जुषन्ते सेवन्त इति तथोक्तास्तेषाम् । विज्वरं ज्वराभावम् । 
अगात् गतः। ननु ज्ञानी माहेश्वरो ज्वरः कथं जनानां पीडनं कुर्यात् 
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उत्यत इजाह--हि प्रामः रौद्राः अन्तः ज्ञानवन्तः अपरि च बहुतमसा रोद्रचेष्टाः 

तति हि यस्मात् । प्रायः बाहुस्येन । रद्राः सुद्रसम्बन्धिनः। अन्तः 

| हवि | ज्ञानवन्त: ्ञानिनः। अपिचेति विरोधे! वबहुतमसा तमोगुणाधि 

वयेन। रोद्रेष्टाः करूरकमौणः। तथाच स्वामाविकं तस्य परिपीडनं दुर्वार 

मिति भावः॥ 

दृदानीं बाणस्य पराजयमाह-- 

बाणं नानायुधोग्रं पुनरमिपतिते दपेदोषाष्धितन्वन् 
निदधूलादोषदोषं सपदि वबुवुधुषा शङ्रेणोपगीतः। 

तद्वाचा शिष्टबाहुद्विवयमुमयतो निभेयं तसिये तं 

भुक्वा तदत्तमानो निजपुरमगमः सानिरुद्ध: सदोषः ॥ ८ ॥ 

बाणमिति ॥ लं दपदोषात् पुनः अमिपतिते नानायुधोमरं बाणं 

सपदि निर्दूलारोषदोषं वितन्वन् वबुबुधुषा शङ्करेण उपगीतः तद्वाचा उभयतः 

रिष्टवाहुद्रितये निर्भयं तस्यं तं॑सुक्छा ` तदृत्तमानः सानिरुन्द्धः सहोषः 

निजपुरमगमः। त्वं श्रीषृष्णः। दपंदोषात् मम नकोपि समान इति 

चिततदृत्तिदपस्तदूपात् दोषात् । पुनः अनन्तरम् | अभिपतितं योदघुमापतितम् ] 

नानायुधो्रं॑नानापरकररायुपेस्तेषु तेषु करेषु धृतैरुगं भयङ्करम् । 

बाणासुरम्। सपदि ्षरिति। निरेलारोषदोषं निरलाः छिन्नाः 

स्वै दोषोः भुजा यस्य तम्| 

माणं 

अदोष [: 

वितन्वन् कुवेन् । केवर्मेकस्माद्पेदोषा 
दापतितमपि किन्नगर्वादिनिखिर्दो षसश्चयं वितन्वन्निति च गम्यते। 

आसान विष्णुपप्येकमधिजगमुषा। शङ्करेण शिवेन | 

तद्वाचा तस्य श्रीरङ्गस्य वाचा। 

युवुपुषा 
उपगीतः स्तुतः 

उभयतः उभयोवामदक्षिणयोः पारश 

योरिस्यथः । रिष्टबाहुद्धितयं॑शिष्टमवरिष्टे बाहुद्धितयं बाहुद्रयं यस्य तथोक्तम् | 

रयोः पा्वयिद्रौ द्रौ कराविव्यथः। निर्भयं मयरटितम् | 

श्रीरङ्करस्य प्रियं भक्तम् तं वाणम्। मुक्त्वा विमुच्य। 

तेन बणिन दत्तो मानः पारव यस्मै सः । 

तस्यं तस्य 

तद्तपानः 

सानिरुद्ध; अनिरुद्ेन सहितः। 
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सहोषः उषया च सहितः। निजपुरं द्वारकाम् अगमः प्राप्तः॥ 

एवं बाणयुद्धचरितमुपसंहप्यानन्तःं श्रीकृप्णावतारस्य सर्वोत्किषे युक्त्या 
प्रतिपादयति- 

युहस्ताषच्छक्रं वरुणमजयो नन्दहरणे 
यमं बालानीतो दवदहनपानेऽनिलसखम् । 

परिधि वत्सस्तेये गिरिद्षमिह बाणस्य समरे 

विभो विश्चोस्करषौ तदयमवतारो जयति ते ॥ ९ ॥ 

हरिति ॥ दे विभो विधोत्कर्षी अयं ते अवतारः जयति । 
विभो कर्तुमकलुमन्यथा कु समर्थं । तत् तस्मात् । विधोत्क्षीं विश्वेभ्यः 

सकलेभ्यो देरेभ्यः उत्कर्षोऽस्यास्तीति तथाभूतः ¡ अयं ते अवतारः श्रीङ्ष्णा 

वतार्ः। जयति सर्वेक्कर्वेण वर्तते! तत्यदाथमाह--शक्ं तावत् सुहुः 

नन्दहरणे वरुणं बाखानीतो यमं दवदहनपाने अनिरुसखं वत्सस्तेये विधिम् 

इह॒ बाणस्य समरे गिरिम् अजयः इति । शक्रं देवेन्द्रम् | तावदिति 
त्वर्थो विरोषे ̀ वर्तते । तमाह-मुहुरित्ति। न केवरं वरणादिवदेकवारम् , 

किन्तु मखमङ्गपारिजातहरणादिष्विति बहुशः । नन्दहरणे नन्दस्य हरणे । 
वरुणं प्रचेतसम् । बारनीतौ बारुस्य गुरुपुत्रस्य आनीतो आनयने। यमं 

कृतान्तम्। अनिरक्षखम् अभिम् । दवदहनपाने दवदहनस्य वनामरेः पने 

'अवितुमाद्यु पपाथ महानलम् ' इति पूरवैसुक्ते | वरसस्तेये गोवत्सापहरणे । 
विधि ब्रह्माणम्। इह असिन्ननुपदमुक्ते। बाणस्य बाणासुरस्य। समरे 

युद्धे । गिरिं शिवम्। उक्तानां सर्वेषां सयुच्या्थमत्र चकारोऽपि योज 

नीयः। अजयः जित्तवानसि ॥ 

अथ नृगमोक्षमाह-- 

दविजकषा ककरासवपुधंर 
नृगनृपं त्रिदिवाछयमापयन् | 
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, - निजजने दिजभक्तिम्त्तमा- 

खपदिशन् पवनेशवर पाहि मामू ॥ १० ॥ 
ह्िजसूपेति ॥ दे पवनेश्वर द्विजरुषा ककलासवपुधरं नृगनुधं 

तिदिवारयमापयन् निजजने अनुत्तमा द्विजभक्तिमुपदिशन् खं मां पाहि 

पवनेश्वर गुरुवायुपुरनाथ । = द्विजरुषा दत्तापहरणजनितेन ब्राह्मणकोपेन | 

कृकलासवयपुधरं कृकरासरूपधारिणम्। नृगनृप नृगस्य नृपं राजानम् । 

त्रिदिवाख्यं स्वर्गम् । आपयन् प्रापयन् । निजजने स्वस्य पुलपोलादिषु । 

अनुत्तमां न विदयते उत्तमो यस्यास्ताम्। द्विजमक्ति ब्ाह्मणभक्तिम् । उप 

दिशन्, नृगस्य ब्राह्मणगवापहरणेन कृकटसखं, तदूनमाहास्येन स्वगैपराप्ति 

च नृगमुखेन ` निवेदनपुरस्सरमिति भावः। वव श्रीकृष्णः] मामनन्यशरणम्। 

पाहि ल्ायस्व ॥ 

इति उषापरिणयवर्णने बाणासुरयुद्धवणेनं । नृगस्य शापमोक्षवणनं च 

दयशीतितमदशकम् 

ज्यशौतितपदश्चकम् । 

अथ पौण्डकवधं वणेयितुमुपक्रमते-- 

रामेऽथ गोङ्ककगते प्रमदाप्रसक्ते 
टूतासुपेतयमुनादमने मदान्पे । 

स्व॑र समारमति सेवकवादमृो 
दूतं न्ययुङ्क्त तव ॒पोण्डकवासुदेवः ॥ १ ॥ 

राम इति॥ जथ रामे गोकुरुगते हतानुपेतयमुनादमने प्रमदा 
प्रसक्ते मदान्धे स्वैरं समारमति सेवकवादमूढ पोण्ड्कवासुदेवः तव दूतं 
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न्ययुङ्क्त । अथ अनन्तरम्। रामे बरमद्रे। गोुरुगते गोकुरं गोपवारं 

गते प्राप्ते। हतानुपेतयमुनादमने हतामप्यनुपेताम् अनागतां यमुनां दमय 

तीति तथोक्ते । प्रमदाप्रसक्ते प्रमदासु गोषीषु प्रसक्ते आसक्ते । मदान्धे 

मदेन वारूणीमदिरापानजनितेनान्ये मक्ते। स्वैरं यथेच्छम् | समारमति 
गोपीमिः सह॒ क्रीडति सति । सेवकवादमूढः त्वमेव नारायणो हरि्वासु 

देव इति सेवकोक्तिमिरमूढः भगवान् नारायणोऽहमेवेत्यासानं मन्यमानः | 
हरेरङ्गानि यावच्छक्यं दधान इ्यथेः। पोण्डकवादुदेष इति तस्य राज्ञो 

नाम । तव श्रीकृष्णस्य । दृतं सन्देशहरम्। न्ययुङ्क्त प्राहिणोत् ॥ 

पोण्डकस्य सन्देशषमाह-- 

नारायणोऽह मवतीणे इहास्मि भूमो 
धत्से किंल त्वमपि मापकलक्षणानि। 

उत्सृज्य तानि चरणं वज मामिति लां 
दूतो जगाद सकरेदेसितः सभायाम् ॥ २॥ 

नारायण इति ॥ दूतः इति त्वां जगाद । दूतः पौण्ड्कस्य सन्देश 
ह्रः । इति अनेन प्रकरिण। घां श्रीकृप्णम्। जगाद उक्तवान् | 

इतिशब्दस्य दशेयति--अहं नारायणः, इह भूमो अवतीर्णः अस्मि, 

त्वमपि मामकलरक्षणानि धत्से फिर, तानि उत्सृज्य मां रारणं व्रज 

इति| अहम् अहमेव । नारायणः विष्णुः | अस्मीर्यतरापि 

सम्बध्यते। किंञ्च, इह मूमो अत्र॒ सुवि। अवतीणः जातः। अथवा, 
अहमेव इह भूमाववतीणेः नारायणोऽस्पीव्यन्क्रयः। .न त्वमिति भावः| 

ननु ततः किमत आह--धस्स इत्यादि । ववं श्रीकृष्णः। अपिशब्दः समु 

` चये । मामकलरक्षणानि मामकानि मत्सम्बन्धीनि रक्षणानि श्रीवत्सकोस्तुभा 

दीनि। धत्ते वहसि। किठेति बातीयाम्। तानि मामकरुक्षणानि। 

उत्छज्य स्यक्ला। मां मूमाववतीणे नारायणम्] शरणं त्रन शरणं गच्छ । 

7 26 
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तमाया सकः हसितः । दूत इदयतापरि सम्बध्यते । सभायां ृष्िसमा. 

याम्। सक्डैः सवैः । हसितः उपहसितः॥ 

जथ मगवान् पौण्डूकं हन्तुं जगमे्याद-- 

 दुतेऽथ यातवति यादवसेनिकेस् 
यातो ददर्शिथ वपुः फिर पोण्डूकीयम् । 

तपेन वक्षसि कृताङ्मनस्पमूस्य- 

श्रीकौस्तमे मकरकुण्डलपीतचेलम् ॥ २ ॥ 

दृत इति ॥ अथ दूते -यातवति घं यादवसैनिकैः यातः पण्डु 

करयं वपुः ददर्दिथ किं । अथ अनन्तरम्। दूते पोण्ड्कस्य सन्देशहरे । 

यातवति गते। लवं श्रीकृष्णः। यादवसेनिकैः यादवसैन्येः। यातः पण्ड् 
कान्तिकं गतः! पोण्डकीयें पोण्डकसम्बन्धि | वपुः शरीरम् | द्दशिथ 

दृष्टवानसि। किलेति वार्तीयाम्। पौण्डकशरीरस्य विशेषं दशेयति-- 

तापेन वक्षसि कताङ्कम् अनल्पमूर्यश्रीकौ स्तुम मकरकुण्डर्पीतचेरुमिति । 

तापेन तक्षरोहन्यासेन । वक्षसि उरसि। कताङ्खं कृतः अङ्कः श्रीवर्सं 

लाञ्छनं यस्य तत् । अनल्पमूल्यश्रीकोस्तुभम् अनल्पेन मूल्येन क्रीलाऽऽनीय 
कण्टे धृतं श्रीकोस्तु्म यस्य तत् । मकरकुण्डर्पीतचेरं मकराकारेण कुण्ड 

लेन पीताम्बरेण च युक्तम् ॥ 

पौण्ड्कस्य वधमाह-- 

कालायसं निजसुदश्चेनमस्यतोऽस्य 

कालानरोत्करकिरेण सुदशनेन । 
छ्लीपै चकति ममदिथ चास्य सेनां 

तन्मित्रकारिपरिरोऽपि चक्रये काश्याम् ॥ ४ ॥ 
फालायस्तमिति | सम् अस्य शीषे कारनरोत्करकिरेण सुदर्शनेन 

चकतिथ । वलम् श्रीकृष्णः । अघ्य पौण्डुकप्य। शी शिरः, काला 



दराकम्-८३] पोण्डकवधवर्णनम् । ६०३ 

नरोत्करकिरेण कालानलोत्करान् संहारकारिणोऽभिकणान् किरति वर्षतीति 

तादरोन। सुदशेनेन तन्नाश्नो भगवतो वरायुधेन। चकर्तिथ कृतवानसि | 
रीषच्छेदने देतुमाह-- कालायसं निजसुदर्शनमस्यतः इति । कालायसं 

कृप्णरोहनिर्मितम् । निजसुदशेनं स्वस्य सुदशंनमिति नान्ना अङ्कितं चक्रम् । 
अस्यतः श्रीकृष्णं हन्तुं ॒क्षिपतः । अस्य पौण्डकस्य | सेनां सैन्यम् | 

ममर्दिथ मृदितवानसि। तन्मित्रकाश्षिपशिरः अपि कारयां चकर्थ | तन्मित्र 

काशिपशिरः तन्मितस्य पौण्डकमिलस्य कारिपस्य काशीश्वरस्य शिरः शीषम्। 

अपिशब्दः समुचये । कारयाम् काशीनगर्याम् । चकथं छित्वा क्षप्तवानसि ॥ 

पोण्ड्कस्य मोक्षपरापिमाह-- 

जाल्येन बालकगिरापि किलाहमेव 
श्रीवासुदेव इति रूढमतिधिरं सः। 

सायुञ्यमेव भवदेक्यधिया गतोऽभूत् 
को नाम कष्य सुकृतं कथमित्यत्रेयात् ॥ ५ ॥ 

जास्येनेति ॥ मः सायुज्यमेव गतः अभूत् किल । सः पौण्डकः। 

सायुज्यं भगवदेक्यम् । एवकारेण सारूप्यादिव्यवच्छेदः । गतः प्राप्तः । 

किठेति वातौयांम्। ननु सुदीर्घेणाऽपि तपसा दुःसाधं भगवतः सायुज्यं 

कथमयं भगवन्तमपिक्षिपन्नव पेव्याशङ्कायामाह-- जाल्येन बारुकगिरा अपि 

अहमेव श्रीवासुदेव: इति चिरं रूढमतिः भवदैक्यधिया इति । जाल्येन 

मूढतया । बाकुकगिरा बाङुकानां बुद्धिद्ूल्यानां गिरा वाचा । अपीत्यनेन 

ुद्धिमतां सद्गुरूपदेशरन्धभगवदैक्यनिर्णयानां का कथेति चोत्यते । जह 
मेव नान्यः। श्रीवासुदेव विष्णुः चिरं चिराय। रूढमतिः चूढा 

स्थिरा मतिर्यस्य सः। मवदैक्यपिया भवतः श्रीकृष्णस्य ठेक्यधिया टएेक्य 

योधेन। यथोक्तं श्रीमद्धःगवते-- "कामं क्रोधं भयं सेहमेक्यं सोहदमेव वा । 

नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ इति। अथ कविः 

सविभ्मयमाह- कस्य सुङृतं कथमिति कः नाम अवेयादिति। कथं 
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कीरण्वर्तते । अवेयात् अवगन्तुं शाक्तो भवेत् । यतो द्विषन्नपि भगवन्तं 

पोण्ट्को मगवेदेक्युद्धया सायुज्यं गतोऽमूदिति॥ 

भगवता श्रीकृष्णेन निकृत्तं कारिराजस्य शिरो रृषट्र कुपितस्य 

तपुलस्य सुदक्षिणस्य व्त्तान्तमाह-- | 

कार्ीश्वरस्य तनयोऽथ सुदक्षिणाख्यः 

शमर प्रपूज्य भयते पिहिताभिचारः। 
कृत्यानठं कपरपि बाणरणातिभीते- 

भूतेः कथञ्चन वतेः सममभ्यमुशत् ॥ ६ ॥ 

काशीश्वरस्येति ॥ अथ सुदक्षिणास्यः काशीश्वरस्य तनयः शर प्रपूज्य 
मवते विदहितामिचारः बाणरणातिभीपेः कथञ्चन वृतेः भूतैः समं कमपि कृतया 
नलम् अभ्यमुच्चत् । अथ अनन्तरम् । सुदक्षिणाख्यः सुदक्षिणनामा। काशी 
श्वस्य काशिराजस्य | तनयः पुल्ल: | रा॑रिवम् | प्रपूज्य प्रकरेण 
पूजग्िसवा | भवते श्रीकृष्णाय । विदहितामिचारः विदितः कृतः आभिचार; 
आमिचारकमं येन सः । बाणरणातिमीततैः बाणस्य व.णासुरस्य रे युद्धे अति 
शयेन भीतेः। जत ण कथञ्चन इरण वृतः परिवर्थ स्थितेः। समं॑सह् । 
कमपि अतिश्येनोग्ररूपमिरयथः। कर्यानलम् आमिचारकरण्डो लितं मूर्तिमन्त 
मथिम्। अभ्यमुञ्नत् विससर्ज ॥ 

भगवतः क्रस्यानिवापणमाह- 

तालप्रमाणचरणामखिलं दहन्तीं 
कृत्यां विलोक्य चकितः कथिततोपि पौरैः । 

यूतोत्सवे किमपि नो चरितो विभो सं 
पाश्स्थमाश विससजिथ कारचक्रम् ॥ ७ | 

तालग्रमाणेति ॥ दे विमो लं तारप्रमाणचरणामसखिहं दहन्तीं कृत्यां 
विरोक्य चकितैः पौरैः कथितः अपि चरतोत्सवे किमपि नो चरितः । ह प्रिमो 
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राक्तिसम्पन्न । सम्बोधनमिदं चर्नाभावे हेतुपरदर्शनपरम्। त्वं. श्रीकृष्णः । 
तारप्रमाणचरणाम् आयामपरिणाहाभ्यां तारप्रमाणौ ताखवृक्षप्रमाणो चरणो पादो 

यस्यास्ताम् | अलिकं समस्तं वस्तु । विलोक्य दृष्ट । चकितः मीतैः। पौरैः 
पुरवासिभिः। कथितः त्राहि लाहीप्यभ्य्थितः। अपिविरोधे। किमपि किञ्चि 
दपि। नो चर्ितिः। आसीरिति शोषः। ननु किं पुनः पौरांस्चतं भगवता कृत 

मिव्याकाङ्क्षायामाह--आङ्ु पाधंस्थं कालचक्रं बिससभमिथ इति। आश 

करिति पाशस्थं पार्ववर्ति) कालचक्रं सुदशनम्। विससजिथ विखष्टवानसि ॥ 

चक्रेणामिद्रतायाः कृत्यायाः कत्यमाह-- 

अभ्यापतत्यमितधास्नि भवन्महास्े 

हा हेति दिद्रुतवती खलु धोरङृत्या | 
रोषात् सुदक्षिणमदकषिणचेष्टित त 

पुष चक्रमपि काशिपुरीमधाङक्षीत् ॥ ८ ॥ 

अभ्यापततीति ॥ अमितधा्चि भवन्महास्रे अभ्यापततिहा हा इति 

विद्रुतवती घोरछृव्या खल रोषात् सुदक्षिणे पुष्ठोष । अमितधाभनि सूयेकोरि 
प्रतिमे। मवन्महाख्चे मबतः श्रीक्कृन्णस्य महाखे सुदरोने | अभ्यापतति अभि 

मुखमापतति सति। हाहा इति हा हेव्याक्रन्दन्ती। विदरुतवती पलायिता । 

घोरछरृत्या घोरा भीषणा कृत्या । रोषात् कोपात् । पुष ददाह । सुदक्षिण 

षोषणे हेतुमाह--अदक्षिणचेष्टितमिति। अदक्षिणम् अनुचितं चेष्टितं कमं यस्य 

तम्। अयं भावः--आभिचारस्यान्रहमण्ये सफरुतया शङ्करेणानुगृहीतत्वात्तदनादरेण 

ब्रह्मण्ये भगवति श्रीकृष्णे प्रयोगाददक्षिणयचेष्टितत्वमिति | चक्र कारिपुरीमपि अधा 

ङ्क्षीत्। चक्रं युदर्ख॑नम् । कारिपुरीं कारिनगरीम् । अधाङ्क्षीत् ददाह ॥ 

अथ विविदवधमाह-- 

स खल विविदो रकषोषाते कृतोपकृतिः पुरा 
तव तु कलया मृत्यु प्राप्तं तदा खरता गतः। 
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नरकसच्वो देशक सृजन. नगरान्तिके
 

्चटिति हिना युध्यनद्धा पपात तलाः ॥ ९ ॥ 

स॒ इति ॥ पुरा रक्षोषाते छृतोपङ्ृतिः सः विविद: खट तव ॒कर्या 

तु मृदुं प्राप्तुं तदा खरूतां गतः नरकसचिवः देदञ्किद सृजन् नगरान्तिके 

हङिना युष्यन् क्षटिति अद्धा तलाहतः पपात । भा श्रीरामावतारे । रक्षोषाते 

राबणवये! कृतोपङृतिः कृता उपङृतिः उपकारो येन सः। सः भिद्धः । , 

निविदः तन्नामा वानरेशरः। तव श्रीकृष्णस्य । कल्या अरोन । ग 

मरणम् । भगवता हतानां मोक्षमापेः सम्भवादिति भावः तदा श्रीकृष्णावतार 

कटे] खर्तां दुष्टताम् । गतः प्राप्तः । अन्यया भगवदशेन म्युस्तस्य 

दुभ इत्यवगन्तव्यम् नरकसचिवः नरकस्य नरकासुरस्य सचिवः सखा । 

देशङ्केशौ देशानां छेदं पीडाम् । सृजन् ुर्वन् । नगरान्तिके नगरस्य आनतं 

स्यन्ति रवतके । हिना श्रीबरमद्ेण । क्षटिति शीघ्रम् । अद्धा सम्यक् । 

लील्येव्य्थः । तराहतः तठेन पाणितलेन आहतः अभिहतः । पपात अपतत् 

मृतोऽमूदित्यथेः ॥ 

अथ जाम्बवतीसुतस्य साम्बस्य दुर्योधनसुतापहरणमाह- 

सास्बं कौरव्यपुत्रीहरणनियमितं सान्त्नार्थी इसूणां 
यातेस्तद्राक्यरोषोद्धूतकरिनगरो मोचयामास रामः। 
घाः २ ४ + 

ते घात्याः पाण्डवेयेरिति यदुपृतनां नागुचस्त्वं तदानीं 
तं त्वां दुर्गोधरीरं पवनपुरपते तापन्ञान्त्ये निषेवे ॥ १० ॥ 

साम्बमिति। रामः कुरूणां सन्त्वनार्थी यातः तद्वाक्यरोषोदधृतकरि 

नगरः कोरग्यपुतरीहरणनियमितं साम्बं मोचयामास । रामः बलभद्रः कुरूणां 

कौरवाणाम् सान्त्वनां सान्तनमभिरुषन् । यातः हस्तिनं गतः। तद्वाक्य 

रोषोदुधृतकरिनगरः तुद्वाक्यजनितेन रोषेण उद्धृतं करिनगरं येन सः । कुरून् 

सान्तरवस्तेषामधिषकषेपेण जातामर्षा लाङ्लग्रेण हस्तिनसुद्धिदायं गङ्धायां कर्ैन्नि 

स्यथैः। कोरव्यपुतीहरणनियमितं कोरव्यस्य सुयोधनस्य पुत्याः क्षणाया; हरणेन 



द्राक् -८४] समन्तपश्चकयाध्रावर्णैनम् । ६०७ 

जातकोपेः कुरुमिर्नियमितं कथञ्चित् बद्धम् । साम्बं तन्नामानं जाम्बवत्याः सुतम् | 

मोचयामास । लक्षणया समं विमोचितवानित्यथेः। ननु भगवता कुतो न 

यादवसैन्यं प्रेषितमिति चेत्ततराह-- ते पाण्डवेयैः घल्याः इति तदानीं लं यदु 
पतनां न अमुचः इति। ते कोरवाः। पाण्डवेयः पाण्डुपुत्ैः। घात्याः धात 
यितुं योग्याः । इति एवं विचिन्तय । तदानीं तस्मिन्नवसरे । चं श्रीकृष्णः | 

यदुप्रतनां यादवसेनाम् । न अमुचः न प्राहिणोः | अथ प्रार्थयते- हे पवन 

पुरपते अहं दुर्बोधटीलं तं त्वां तापशान्स्ये निषेवे इति। पवनपुरपते गुरुवायुपुर 

नाथ | अहम् अनन्यशरणः अहम्। दुर्बोधरीरं दुर्बोधा अन्ये्ञातुमशक्या 

लीरा: कीडा यस्य तम्। तां श्रीङृष्णम्। तापशान्त्ये तापत्रयोन्मूरनाय । 

निषेवे । शरणं प्रपन्नोऽस्मीव्य्थः ॥ 

इति पौण्डकवधवर्णनं कारिपुरी दाहवणेने बलमद्रप्रतापवणनं च 

ज्यशीतितमदशकम् ॥ 

चतुरशौतितमद शकम् । 

अथ भगवतः समन्तवपश्चकगमनमाह-- 

स्वचिदथ तपनोपरागकाले 
पुरि निदधत् ठृतवमंकामघन् । 

यदुकुल महिलावृतस्युतीथं 
सथुपगतोऽसि समन्तपश्चकार्यम् ॥ १ ॥ 

केवचिदिति॥ अथ त्वं क्वचित् तपनोपरागकाले परि कृतवमकामसून् 

निदधत् यदुकुमहिावृतः समन्तपञ्चकाख्यं सुतीथ समुपगत्तः असिं । जभ 

अनन्तरम्] वत्वं श्रीकृष्णः। क्वचित् कुतचित्। तपनोपरागकाले सूयप्रहण 
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- कलठे। पुरि द्वारंवत्याम् |  कतव्पकामसून् कृतवर्माणमनिरुढच्च । निदधत् 

नियुक्तवान् । पुरौ रक्षितं नियुज्येत्यथः। य कुरुमहि खावृतः यदुकुरमहिरामि 

यादवकुरक्लीभिः वृतः आव्रृतः। समन्तपच्चकाख्य समन्तपञ्चकमिव्याख्या नाम 

यस्य तत्। - सुती पापकशोधनात् शोभनं तीथम्। समुपगतः प्राप्तः ॥ 

भगवतः पाण्डवादिभिः सम्मेखनादिकमाह-- 

बहुतरजनताहिताय तत्र 
` त्वमपि पुनन् विनिमञ्य तीथतोयम्। 

हिजगणपरिपुक्तपित्तराशिः 
सममिटथाः; इुर्षाण्डवादिभ्त्रः || २॥ 

बहुतरेति॥ समपि तत्र बहुतरजनतादहि ताय विनिमज्य तीथतोयं पुनन् 

द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः कुरुपाण्डवादिभितेः सममिख्थाः । वत्वं श्रीङृष्णः। 

तत्र समन्तपञ्चके बहुतरजनताहिताय बहुतरायाः असेख्येयायाः जनतायास्तीर्ं 

लानाथमागतस्य जनसमूहस्य हिताय उपकाराय। विनिमञ्य निमज्ञनं कुवन् | 

तीथतोयं तीर्थोदकम्। पुनन् पावयन् | तीथंतोयस्य स्वतः पापद्योधकत्वेऽपि 

स्वकवृकेन निमज्ञनेन सामान्यतीर्थापिक्षया समन्तपञ्चकस्यात्यथ पापद्लोधकत्वमुत्पा 

दयन्निस्यथैः । द्विजगणपरिस॒क्तविचराशिः द्विजगणेभ्यः ब्रा्मणसद्धुभ्यः परिमुक्ता ` 

दत्ता वित्तराशचयः धनसश्चया येन सः। कुरुपाण्डवादिमित्रैः कुरुपाण्डवादिभिः 

कोरवयुधिष्ठिरपमृतिभिः मितः सुृद्धिः। सममिटथाः सम्मिक्तिऽभूः ॥ 

श्रीकृप्णवधूनां द्रोपयाश्च सम्मेटनमाह-- 

तव॒ खलु दयिताजनैः समेता 
दरपदसुता त्वयि गादभक्तिभार | 

तदुदितमवदाहतिप्रकरि- 
रतिदे सममन्यभामिनीभिः ॥ २॥ 

तवेति ॥ त्वयि गादभक्तिमारा दुपदसुता खट तव दयिताजनैः समेता 
तदुदितभवदाहतिप्रकारेः अन्यमामिनीमिः समम् अतिमुमुदे। खयि श्रीकृष्णे । 
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गाढमक्तेभारा गाढः दृढः भक्तिभारः भक्सयतिशयो यस्याः सा । दुपदसुता 
दोपदी । खल्विति ववर्थ । तव श्रीकृष्णस्य । दयिताजनेः प्रेयसीभिः रमि 
ण्यादिभिः। समेता सम्मिरिता । तदुदितमवदाहतिप्रकरेः तदुदितेः ताभिः 

रुमिण्यादिभि; उदितैः उक्तैः मवतः श्रीङ्कप्णस्य कर्तुराहतिप्रकरे; हरणप्रकारैः । 

आहरणप्रकारं श्रु्वेदय्थः । अन्यभामिनीमिः सुमद्रादिभिः । समं सह । अति 
अत्यथम् । मुमुदे सुदिताऽभूत्।। 

अथ भगवतो गोपगोपीसङ्गमं दशयति -- 

तदनु च भगवन् निरीक्ष्य गोपा- 
नतिङतुकादुपगम्य मानयित्वा । 

चिरतरपिरहातुराङ्गरेखाः 
पश्युपवभूः सरसं त्वमन्वयासीः ।॥ ४ ॥ 

तदन्िति।| दहे मगवन् तदनु च तवं गोपान् निरीक्ष्य अतिकुतुकात् 
उपगम्य मानयिखा चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः पडुपवधूः सरसम् अन्वयासीः । भग 

वन् दशवर्यादिसम्पन्न | तदनु च तदनन्तःं तु। गोपान् नन्दादीन् । निरीक्ष्य 
दषा । अतिकृतुकात्त् अतिमातकोतुकेन । उपगम्य गोपानां समीपं प्राप्य| 

मानयित्वा नन्दादीन् यथोचितं सम्पूज्य । चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः चिरतरेण 
अतिदीर्थेण विरहेण आतुरा रिता अङ्गरेखा कृशा शरीरयष्टर्यासां ता; । 

पशुपवधूः गोपीः । रसेन सहं वतत इति सरसं यथा भवति तथा । अन्वयासीः 
अनुगतो ऽभूः ॥ 

भगवतो गोपीसमागमे विरोषमाई--- 

सपदि च भवंदीक्षणोत्सवेन 

प्रयुषितमानहृदां नितम्विनीनाम् | 

अतिरसपरियुक्तकञ्चुरीके 
परिचियहयतरे इवे न्यरेषीः | ५॥ 
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सपदीति ।॥ वलं मवदीक्षणोस्सवेन सपदि प्रमुपितमानहदां नितम्बिनी 

नाम् अतिरसपरिसुक्तकन्लुरीके परिचयह्यतरे कुचे न्यङेषीः च । ववं श्रीकृष्णः । 

मवदीक्षणोस्सवेन मवतः श्रीकृष्णस्य रक्षणरूपेण दशेनरूपेण उत्सवेन “उत्सूते 

हरषमि्येष उत्सवः परिकीतितः' इ्युक्तरक्षणेन । सपदि क्षटिति। प्रमुषित 

मानहृदां प्रमुषितः प्रणष्टः मानो यर्सिमस्तादरं हत् हदयं यासां तासाम्। नित 

म्बिनीनां गोपवधूनाम्। अतिरसपरिमुक्तकम्युरीके अतिरसेन अतिशयितेनेतरे 

तरानुरागेण परिुक्ता अपनीता कञ्चुखीका गातिका यस्मात्तस्मिन् । परिचयहय 

तरे परिचयेन पूर्वानुभवेन हृयतरे अस्यथ हृदयप्रीतिजनके। कुचे प्रतयेकमेकैक 

स्याः कुचयोः । न्येषीः निरीनोऽम्;। चकारः समुच्चये । (“आरि 

तायां पुनरायताक्षयामाशास्महे विग्रहयोरभेदम्" इद्युक्तरीप्या कामिभिञनैः प्रार्थ्य 
मानँ यत् कामिनीविग्रहैक्यसुखं तत् भगवानन्वमूदिस्यथः ॥ 

अथ भगवतो राधिकायाः सान्त्वनं दरशंयति-- 

रिपुजनकलरैः पुनः पुनम 

समुपगतेरियती बिम्बनाऽमूत् । 
इति कृतपरिरम्भणे त्वयि द्रा- 

गतिविवश्ा खलु राधिका निरिस्ये ॥ & ॥ 

रिपुजनकरुहेरिति ॥ राधिका खल त्यि द्राक् अतिविवशा 
निरिव्यि। राधिका राधामिधा भगवतः इतराभ्यो गोपीभ्योऽप्यत्यभ्च 
प्रियतमा काचित् गौपौ। खल्विति व्वथं। तयि श्रकृष्णे। द्राक् 
कषटिति। भतिविवशा अतिशयेन विवशा विगतमाना। निरिस्ये 
निरीनाऽमूत्। = मगवदेक्यघुलमिवान्वमूदिव्य्थैः। मान्ये हैतुमाह-- 
इति छृतपररम्भणे इति। इति णएवमुक्छा। कृतपरिरम्भणे छतं 
परिरम्भणमालिङ्गनं येन तस्तिन्। उक्तिप्रकारमाह-- पुन; पुनः समुपगतैः 
रिपुजनकरुहैः मे इयती विरम्बना अमूदिति। पुनः पुनः सुहुः। 
समुषगतेः सञ्जतेः। रिपुननकरैः रिपुजनेदशत्ूमिः सह करैः संमामे; । 
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मे व्वद्धियोगविधुरस्यापि मम। इयती इयत्परिमिता। दीर्षकालानुबन्धि 

नीव्यथः। विरुम्बना विंरम्बः। अमूत् जाता। न तु तद्िषयकपेम 

मान्यादिति भावः॥ 

मगवान् गोपीभ्यस्तत्वमुपादिशदित्याह-- 

अपगतवपिरहव्यथास्तदा ता 

रहसि विधाय ददाथ तखबौधम्। 
परमसुखचिदामकोऽहमासे- 

त्युदयतु वः स्फुटमेव चेतसीति ॥ ७ ॥ 

अपगत विस्हव्यथा इति ॥ ववं तदा ताः रहसि अपगतविरहग्यथाः 

विधाय इति तच्वबोधं ददाथ। लवं श्रीकृष्णः तदा तसिन्नवसरे। 

ताः गोपीः। रहसि एकान्ते। अपगतविरहप्यथाः अपगता परिरम्भणा 

दिमिनिगता विरहभ्यथा भगवद्विरहदुःखं याभ्यस्तादशीः। विधाय कृवा । 

इति अनेन प्रकरिणोक्त्वा। तत्त्वबोधं तत्त्वस्य सद्रपस्यातनो बोधं ज्ञानम् । 

ददाथ दत्तवानसि। भगवत उक्तेभरकारमाह--अहं परमसुखचिदात्मक्रः 

आत्मा इति वः चेतसि स्फुटमेव उदयतु इति। अहं सर्वेषरामप्यहमिति प्रत्यय 

विषयीभूतः । परमदुखचिदालमकः परमसुखं परमः आनन्दध्ित् ज्ञानं 

चात्मा स्वहूपं यस्य सः। आलसमानतु देहः प्राणादयः इद्धियादीनि वा। 

इति एवंविधा धीः| वः गोपीनाम्। चेतसि मनसि। स्फुटं स्पष्टम्। 

विपरीतको रिभानमन्तरेणेवय्थः। उदयतु मदनुग्रहान्मननायायासमन्तरेणापि ञ्चरिति 

प्रकाशताम्] यद्वा, अहं श्रीकृष्णः। आत्मा सर्वेषामन्तर्यामी। अतो 
न कदापि भवतीनां मद्वियोगोऽस्तीति मावः। अन्यत् सरथ पूर्ववत् ॥ 

गोपीनां भगवदुपदेशफङं दशेयति-- 

सुखरसपरिमिश्चितो षियोगः 

किमपि पुराऽभवदुद्धयोपदेशेः। 
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समभवदपुतः पर तु तासां 

परमसुखेक्यमयी भवदिचिन्ता ॥ ८ ॥ 

सुखरसपरिमिभ्चित इति ॥ पुरा उद्धवोपदेशैः वियोगः किमपि 
सुखरसपरिमिभधरितः अभवत्। पुरा पूर्वम्। तासामि्युत्तरवाक्यादपकरष्यात्रापि 

योऽयम्] तासां गोपीनाम् उद्धवोपदेशेः उद्धवस्योपदेशेः व्रह्मनन्दे 
मिरुतिं नं श्चिरात् सङ्गमो वा ियोगस्तुस्यो वः स्यात् इत्यादिरूपैः। 
वियोगः मगवद्विरहः। किमपि किञ्चित्। सुखरसपरिमिभरितः सुखरसेन 
परिमिभितः सम्मिकितिः। अल्पेन सुखरसेन भिश्रीभावात् भगवद्ियोगस्तासां 

किञ्चिदिव सद्यतां गतोऽभूदिसयथैः। अमुतः परं॑तु तासां भवद्विचिन्ता 

परमसुखेकयमयी सममवत्। अमुतः भगवदुपदेशात्। परं परस्तात्। 
ुर्विरोषे। तमाह-प्रमसुखैक्यमयीति। तासां गोपीनाम्! भवद्विचिन्ता 
भवतः श्रीकृष्णस्य विचिन्ता चिन्तनम् परमसुखेक्यमयी परमानन्दाभेदानु 
भवदूपा । सममवत् संञ्चाता | 

अथ वसुदेवस्य देवयजनमाह द्वाभ्याम् - 

एनिवरनिवहेस्तवाथ पित्रा 
दुरितशमाय शुभानि पृरच्छयमानैः। 

त्वयि सति किमिदं श्चभान्तरि 
सयुरुहधितेरपि याजितस्तदाऽसौ 

मुनिवर निवहेरिति। अथ तव पित्रा दुरितिशमाय शुभानि प्रच्छय 
मानैः मुनिवरनिवहैः तयि सति शमान्तरः किमिदम् इति उरुहसिंतिः 
अपिं तदा असौ याजितः अथ अनन्तरम्। तव श्रीकृष्णस्य] पित्रा 
वमुदेवेन। दुरितदामाय पपोपशान्तये। शुभानि कर्न्यानि पुण्यकर्माणि | 
एच्छयमानेः अनुयुज्यमानैः। मुनिवरनिवहः सुनिवराणां व्यःसनारद प्रभृतीनां 
निवहैः समृहैः। लयि तिजगन्मङ्कखासके पूत्े। सति वर्तमाने सति। 
शुभान्तरैः अन्धैः पुण्यकर्ममिः। किमिदं किमेतदूतुरितश्चमनपरा्थनमिस्यर्थः | 

॥ ९ ॥ 
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उरुहसितेः उरु महत् हसितं हासो येषां तैः। अपिर्विरोधे। तदा 
तस्मिन्रवसरे। असौ वसुदेवः याजितः यजनं कारितः | अभूदिति शोषः 

सुमहति यजने वितायमने 

्रणुदितमित्रजने सहेव गोपाः। 
यदुजनमहिताचिमासमत्र 

भवदूनुषङ्करसं पुरेव भेजुः ॥ १०॥ 

सुमहतीति ॥ स॒महति प्रसुदितमित्रने यजने वितायमाने गोपाः सह 
एव यदुजनमहिताः पुरा इव विमासमावं मवदनुषद्गरसं भेजुः । सुमहति सुतरां 

महति समस्तसम्पत्समृद्धतया उत्तमकल्पके । पमुदितमिवजने सर्वैः कमेस्तर्पित 

तया प्रकर्षेण मुदितास्तुष्टा मित्रजना बन्धुवगा यम्मिस्तस्मिन् । यजने यगे। 

वितायमाने क्रियमणि. सति । गोपाः नन्दादयः । सहैव गन्धुभिः सहैव । 

यदुजनमहितःः यदुजनैः य्दुमिर्महिताः पूजिताः । पुरेव गोकुल इव । किमास 
मातं याणां मसिानां याच्दन्तम् । भवदनुषङ्रसं भवतः श्रीकृष्णस्यानुषद्खः 

सम्पकेः तज्नन्यं रसमानन्दम्। भेजुः अन्वभूवन्नित्यर्थः ॥ 

अथ राषिकाया विरीषमाह-- 

व्यपगमसमये समेत्य राधां 

ददश्॒पगूह्य निरीक्ष्य वीतखेदाम्। 
प्रयुदितहदयः पुरं प्रयातः 

पतरनपुरेश्वर पाहि मां गदेम्यः ॥ ११ ॥ 

घ्यपगपसमय इति ॥ र पचनपुरेश्वर व्यपगमसम्ये राधां 

समेय॒दृढसुपगूह्य वीतखेदां निरीक्ष्य पसुदितहृदयः पुरे भयात्तः त्वं मां 
गदेभ्यः पाहि। पवनपुरेशवर गुरवायुपुरनाथ। व्यपगमसमये विरटेषाचसर । 
समदय प्राप्य। ददं गाढम्। उपगूह्य आरिरष्य ! बीतखेदां स्यक्त विरह 

व्यथाम्। निरीक्ष्य च्ट्र। प्रमुदितहदयः प्रमुदितं भक्षण समुदितं तुष्टं 
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हदयं यस्य सः। पुर दवारकाम | प्रयातः गृत॒ः | त्व् श्रीकरष्णः । 

माम् अनन्यक्षरणम्] गदेभ्यः रोगेभ्यः। पाहि त्रायस्व ॥ 

इति समन्तपञ्चकयात्रावणनं 

चतुररीतितमदशकं सेकम् ॥ 

पश्चाकषीतितमद शकम् । 

अथ जरासन्धवधं प्रस्तोति- 

ततो मगधभूभृता चिरनिरोधसंङ्केशितं 
शताष्टकयुतायुतद्वितयमीज्च भूमीभृताम् । 

अनाथक्षरणाय ते कमपि पृरूषं प्रादिणो- 

दयाचत स मागधक्षृपणमेव कि भूयसा ॥ १॥ 

तत॒ इति।॥ दहे ईश ततः भूमीमृतां शताष्टकयुतायुतद्वितयम् 

अनाथक्रणाय ते कमपि पूरुषं प्राहिणोत्। ईश जगद्रक्षक। ततः 

अनन्तरम्) भूमीमभृतां राज्ञाम्। शताष्टकयुतायुतद्वितयं शताष्ठकेनाष्टभिः 

रातैयुते युक्तमयुतयेोद्रितयं द्वयम् सहस्राणां विशतिरष्टौ इतानि चेव्यर्भः | 
अनाथक्चरणाय अनाथानां श्चरणाय रक्षकाय । 

सन्देशहरम्। प्राहिणोत् प्रेषयामास । 

चिरनिरोधसंङ्केशितभिति। मगधमूभृता 

चिरनिरोधेन से्षिशितं सुतरां डशितम्। 
भूयसा किम् › मागक्षपणमेव अयाचत इति। सः दूतः। भूयसा अधिकेन 
विज्ञापनेन । किम् किं प्रयोजनम्। इतीति रेष | इति इति मघा 
मागवह्नषषण मागधस्य जरासन्धस्य क्षुपणं निषूदनम् । एवकारेणान्येषां 
०प्रवच्छदः । अवोचत् प्राथयामास् ॥ 

ते तुभ्यम्। कमपि पूपं 
दूतप्रषणे हेतुमाह -- मभधमूभृता 

जरासन्धेन। चिरनिरोधसेङ्केचितं 
दूतस्य प्राथेनाप्रकारमाह--- सः, 
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अथ मागधममियियासोरपि भगवत इन्दरपरस्थगमनमाह-- 

यियासुरभिमागधं तदनु नारदोदीसिा- 

दुधिष्ठिरमखोद्यमादुभयकायेपयाडलः । 
विरुद्रजथिनोऽध्वरादुभयसिद्धिरिःयुद्धवे 

शशंसुषि निजः समं पुरमियेथ यौधिष्टिीम् ॥२॥ 

यियासुरिति ॥ अभिमागधं थियाघुः तदनु नारदोदीसितात् युषिष्ठिर 
मखोधमात् उभयकार्थपर्याकुरुः खम् उद्धवे इति शशेसुषि यो िष्ठिरी पुरम् इयेथ । 

अभिमागधं मागधं जरासन्धमभिमुखीक्रत्य । यियासु; यातुमिच्छन् । तदनु 

तदवसरे। नारदोदीरितात् नारदेनोदीरितादक्तात्। युधिष्ठिरमखोचयमात् युधि 
ष्िरस्य धर्मासजस्य मखोचमात् राजसूयकरणोचयमात्। यियक्षमाणेन 
धर्मासजेनाहूतस्सननित्यथः। उमयकायपर्याकुरुः जरासन्धवधयुधिष्ठिराचुमरह 

रूपाम्यामुभाभ्यां युगपत् कतंव्याभ्यां कार्याभ्यां पर्याकुरुः किं जरासन्धं निहत्य 

पूवं भक्तानां नृपाणां मोचनं क्त्यम् , उत सुदो युपिष्ठिरस्यानुमरहः प्रथमं 

कतव्य इति निर्गेतुमशयकनुवनित्यथः। ववं श्रीकृष्णः । इति अनेन प्रकरेण । 

सशंयुषि उक्तवति। योधिष्ठिरीं युधिष्ठिरसम्बन्धिनीम्। पुरम् इन्दरपरस्थम् | 

इयेथ यतोऽसि । उद्धवस्योक्तिप्रकारमाह--- विरुद्धजयिनः अध्वरात् उमयसिद्धिः 

इति। विरुद्धजयिनः शात्रनिग्रहपूवे कर्तव्यात्। अध्वरात् राजसूयाख्यात्। 
उभयसिद्धिः उभयस्य कायद्रयस्य सिद्धिः॥ 

मगवतीन्दरपरस्थं गते युधिष्ठिरस्य इत्यमाह-- 

अरोषद यितायुते त्वयि समागते धमजो 

पिजित्य सहजैमेहीं भवदपाङ्संवधितेः। 

भियं निरुपमां वहनहह भक्तदासायितं 

भवन्तमयि मागपे प्रहितवान् सभीमाजनम् ॥ २ ॥ 

अदोषेति ॥ त्वयि अङोषदयितायुते समागते धमंजः भवदपाङ्ग 

सवर्धितैः सहभेः महीं विजित्य निरुपमां श्रियं वहन् अयि अहह भक्तदासां 
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यितं मवन्तं समीमार्जुनं मागधे प्रहितवान्। तयि श्रीकृष्णे अरोष 

दयितायुते अरेषामिनिलिलमिः दयितामिनैलमामियुते। समागते सम्प्राप 

सति। धर्मजः युषिष्ठिरः। मवदपाङ्गसंवर्धितेः भवतः श्रीकृष्णस्य अपाङ्गेन 
कटाक्षपातेन संवर्धितेः प्रबृद्धबरेः। सहजः भीमादिमिः। महीं निखिरा 

दिश्चः। विजित्य जिला। निरुषमाम् अतुराम्। भ्रियं सम्पदम्। 

वहन् दधानः। अयीति सम्बोधने । भगवन्निति रोषः। अहहलयाश्चये। 
भगवतो भक्तपारतन्त्यस्याकलनमाश्चयेहेतुः। भक्तदासायित्तं भक्तानां दासवत् 
वर्तमानम्। भवन्तं श्रीकृष्णम्। सभीमार्जुनं - भीमार्जुनाभ्यां सह । मागघे 
जरासन्धवधाय } प्रहितवान् प्रेषितवान् ॥ 

मागधान्तिकं प्राप्तस्य भगवतः कृत्यमाह-- 

गिरिजपुरं गतास्तदनु देव युयं त्रयो 
ययाच समरोत्सवं द्विजमनिषेण तं मागधम् | 

अपूणेसुकृते लञ्च पवनजेन संग्रामयन् 
निरीक्ष्य सह जिष्णुन। त्वमपि राजयुध्वा स्थितः ॥ ४ ॥ 

गिखिजपुरमिति ॥ हे देव यूयं त्रयः तदनु द्विजमिषेण गिरि 
तजपुरं गताः तं मागधं समरोत्सवं ययाच | देव प्रकाशमान। ` ूर्यं त्रयः 
श्रीकृष्णो भीमोऽजुनश्च। तदनु तदनन्तरम्। द्विजमिषेण ब्राह्मणव्याजेन ] 
ब्राह्मणवेषं भर्वेत्यथः। गिखििजपुरं गिखिजास्यं मागधस्य पुरम् । 
प्राप्ताः। तं ब्राह्मणानामभीष्टदातत्वेन प्रसिद्धम्। मागधं जरासन्धम्। सम 
रोतसवं द्रष्कोतुकजनकं द्वद्रयुद्धम्। ययाच प्रायितवन्तः। 
पवनजेन तु संग्रामयन् जिष्णुना सह निरीक्ष्य स्थितः | चवं श्रीङृष्णः। 
अविस्ल्थं । अमुं मागधम्। पवनजेन भीमेन | तुरवधारणे। स्रामयन् ढं कारयन् । जिष्णुना अर्जुनेन | सह समम्। निरीक्ष्य दृष । प्य 

५ ५ # अरि पि कुतौ ननिर्यथः। स्थितः अतिष्ठः । नदु कृतो भगवान् स्वयं न मागघेन युयुध रवयारङ्कां परिदरति--अपूर्णु अपुणंसुङ्कतम् 

गर्तः 

स्वमपि अर्म 

तमिति राजयुध्वेति च। 
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अपणं जीवितान्ते भगवदर्शनसम्पादकतरेऽपि सयोमुक्तिप्रदस्य भगवस्कर्वृकवधस्य 

सम्पादने सामर्थ्यविरहादपसिपूणं सुङ्कतं यस्य तम्। राजयुध्वा राजानौ भीम 

मागधवन्योन्यं योधितवान् । अथवा, राज्ञः पण्डवान् दुर्योधनततक्षीयांश्च 

परस्परं योधितवान् ॥ 

जरासन्धवधं राज्ञां मोचनं चाह- 

अशान्तसमरोद्धतं षिटपपाटनासंज्ञयां 

निपातस्य जरसः सुतं पवनजेन निष्पाटितम् । 
विमुच्य नृपतीन् युदा समनुगृह्य भक्ति परां 

दिदेशिथ गतस्पृहानपि च धर्मगुप्त्ये युवः ॥ ५॥ 

अश्चान्तेति॥ तम् अश्ान्तसमरोद्धतं जरसः सुतं विरटपपाटनासंज्ञया 

पवनजेन निष्पारितं निपात्य नृपतीन् विमुच्य मुदा परां भक्तिं समनुगरद्य 

गतस्प्रहान् जपि च धर्मगुप्तये मुवः दिदेशिथ । यं श्रीकृष्णः । अशचन्तसमरो 

दतम् अज्ञान्ते अदृष्टान्यतरजयपराजये समरे द्वन्द्रयुद्धे उद्धतम् अहंङृतम्। 
जरसः सुतं जरासन्धश्। जरसः सुतपिव्यनेन जातमात्र एव धाञ्या परित्यक्तं 

शरीराधद्रयं जरानाम्न्या विशाच्या संयोज्य सज्ञातचेतनं कृत्वा तया पुततत्वेन 

परिगृहीतत्वात् शरीरस्य द्वैधीभाव एव तस्य म्रतिरिति दर्दितम्। अत 

एव विरपपाटनासंज्ञया विरपस्य तरुशाखायाः पाटना विदारणं तदूपया संज्ञया 

ज्ञापकेन । विटपं विपास्य भीमाय दशेयित्वेत्व्थः। पवनजेन भगवल्छरृतस्य 

विटपपाटनस्य प्रयोजनं जानता भीमेन। निष्पाटितम् एकं तस्य पादं 
पद।ऽऽक्रम्थापरं कराभ्यामादाय गुदास्मभृति बिदायं द्विधा शरीरं विभज्येत्यर्थः। 
निपात्य घातयित्ला। नृपतीन् जरासन्धेन दिग्जये गृहीलवा गिरिकन्दरे 
निरुद्धान् राज्ञः। विमुच्य बन्धनान्मोचयित्वा। मुदा प्रमोदेन। परां 

पङ्ृष्टामनपायिनीं च! भक्ति भगवस्रमरक्षणाम्। समनुगृह्य सम्यगनुगृह्य | 
गतस्परहान विगतराज्यभोगामिराषान्। अपि चेति विरोधे] तत्परिहार. 
धर्मगुप्तये इति। धर्म्य रज्ञां स्वधर्मतयाऽपरिहार्यस्य प्रजापरिपारनस्य गुप्टै 
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रक्षणाय | स्वधर्मस्यागस्याञ्ुमाबहत्रादिति भावः। सुवः स्वस्वनिषयान् | 

दिदेशिथ दत्तवानसि ॥ 

युधिष्ठिरस्य राजसूये भगवता कृतान् विरोषानाह -- , 

प्रचक्रुषि युधिष्ठिरे तदनु राजघ्याभ्वरं 
प्रसनभृतकीभवत्सकरयजकन्याक्कसम् । 

त्वमप्ययि जगस्पते द्विजपदावनेजादिकं 
चकथे किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः ॥ ६ ॥ 

प्रचक्रुषीति ॥ तदनु युधिष्ठिरे प्रसन्नभृतकीभवत्सकरुराजकम्याकुर 

राजसूयाध्वरं प्रचङ्गुषि जयि जगत्पते मपि द्विजपदावनेजादिकं चकरथ। 
तदनु तदनन्तरम्। युधिष्ठिरे धमसजे। प्रसन्नभृतकीमवतसकरराजकम्याकुं 

परसनेः परितुष्टः भृतकीभवद्धिः अमृतका भृतका भृत्या भवन्तो भृतकी 

मवन्तस्तादशैः सके; सर्वैः राजकः राजसद्धैः व्यकुरं संकुरम्। प्रायो 

रोके जनानां कस्यचित् मृतकीभावे प्रसादो नोपरक्ष्यते, दृह तु न तथा) 

युधिष्ठिरस्य भृत्यभाव गता अपि सवे नृपास्तस्य गुणोव्कर्षात्तस्मिन् प्रसन्ना 

शवामूबन्निव्यथः। राजसूयाध्वरं राजसूयक्रतुम्। प्रचक्रुषि कुर्वाणे सति । 
अयीति सम्बोधने। जगतते जगद्रक्षक। अत एव त्वं जगद्रन्यचरण 
पङ्कजोपि। द्विजपदावनेजादिकं द्विजानां ब्रह्मणानां पदावनेजादिकं पाद | 
रक्षारनपरिवेषणोच्छिष्टह रणादिकृ्यम् | चकं कृतवानसि। अथं कविः 
सविस्मयमाह-- नृपवरस्य भाग्योन्नतिः किमु कथ्यते इति। नृपवरस्य 
राजश्रष्ठस्य युधिष्ठिरस्य माग्योन्नतिः भागेद्रेकः। किमु कथम्। कथ्यते 
उच्थते। यतो जगतां रक्षिता सव॑रोकामिवन्यचरणपङ्कजश्च भगवान् हरि, 

# "अ ध स्वय॒दासवत्तस्य सेवां कुवेन्नवतत, तस्माधुधिष्ठिरस्य माग्योन्नतिरियतीति 
कथयितुं न केनापि शक्यत इत्यर्थः ॥ 

अथग्रयपूजाविधानमाह -- 
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ततः सवनकमंणि प्रवरमप्रयपूजाविधि 
विचायं सहदेवधागनुगतः स धममांत्मजः। 

व्यधत्त भवते यदा सदसि बिश्वभूतात्मने 

तदा समुरमादुषं युवनमेव तरिं दधौ ॥ ७ ॥ 

तत इति ॥ ततः सः धर्मास्मजः सवनकर्मणि प्रवरम् अग्रचपूजाविधि 
सदसि विश्वभूतालसने भवते मुदा व्यधत्त। ततः अनन्तरम् । सः धार्मिकानां 
मभरसरत्वेन प्रसिद्धः। धर्मासजः युधिष्ठिरः । सवनकर्मणि यज्ञकर्मणि । 
पवर श्रेष्ठम् । अम्रचपूजाविभिम् अग्रथपूजाया विधिं विधानम् । सदसि सभा 
याम्। विश्वमूतासने विशषां सर्वेषां भूतानामालने आस्ममूताय । इदं विशे 
पणं सर्वेषां भुवनानां वृपिहैतुतयोपाततम् । भवते श्रीकृष्णाय । सुदा सन्तो 

षेण । अग्रयपूजाया उचितस्य पात्य लामोऽत्र सन्तोषहेतुरिति द्रष्टव्यम् । 
ग्यपत्त अकरोत् । भगवते अग्रथपूजाविधाने हेतुं दयति- विचायं सह 
दववागनुगतः इति। विचार्यं अल सदसि कस्मै अग्रथपूजा विधेयेत्यारोच्य। 
सह दववागनुगतः सहदेवस्य स्वानुजस्य वाचं गिरमनुगतः अनुखतः । सह 
दकश्याभिप्रायमनुदत्येवय्थः | मगवते अग्रयपूजािधानस्य फर दशंयति-- ससुर 
मनुष ुवनमेव तदा तृति दधौ इति। ससुरमानुषं सुरर्मानुषैश्च सहितम् । 
वेनं जगत् । जत भुवनपदेन तत्रस्था जना क्ष्न्ते । तिरश्ामपि तृप्तता 
भतीतिः फलम् । एवकारोऽयोगव्यवच्छेदार्थ । तदा विश्वम्तातनि भगवति 
पूजिते । वृकि सौहित्यम् । दधो प्राप ॥ 

अथ भगवतः शिशपाल्वधहेवुं प्रस्तोति-- ~ 

ततः सपदि बेदिपो एनिक्पेष तिष्सवहो 
सभाजयति को जडः पशुपदुदुंरूटं बडुम्। 

इति त्वयि स दुषचोप्रिततिषुदपन्नासना- 

दुदापतदुदायुषः समपतन्नं पाण्डवाः ।॥ ८ ॥ 
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तत इति ॥ ततः सुनिनपेषु तिष्ठस अहो सः चेदिपः सपदि इति 

खयि दुर्वचो विततिसुद्धमन् उदायुधः आसनात् उदपतत् । ततः अनन्तरम् । 

मुनिनृपेषु मुनिषु चपेषु- च । तिष्ठतु श्रीकृष्णाय विहितामग्रथपूजाममिनन्य 
= शच < 

वक्षमानेषु सस्िखिव्यर्थः। अहो इस्याश्च्यै । चेदिपस्य मोख्यानुसन्धानमाश्चयं 

हेतुः। सः रुग्मिणीदरणेन भगवति बद्धवैरः। चेदिपः रिश्ुपारः। सपदि ` 

कटिति। इति अनेन प्रकारेण। सवयि श्रीकृष्णे विषये । दुवचो विततिं 
ुर्भचसां दुरमाषितानां वितति परम्पराम् । उद्वमन् उद्विरन्) यथा मुमूषुः 
कथित् भुक्तं सवै वमति, तद्वदयमासन्नमृद्युः सन्नेव भगवति दर्थचांसि व्याजहार 
स्यथः। उदायुध उदृधृतमायुधं येन सः । आसनात् पीडत्। उदापतत् 
उत्थायाभ्ययात् । - इतीव्यनेनोक्त प्रकास्माह-- कः जडः परुपदुर्दुरूरं बहुं समा 
जयति इति। जडः मन्दबुद्धिः । पडुपदुरदुरूरं पडुपापसदम् । वटं माण 
वकम् । सभाजयति पूजयति । जाञ्य।देवास्य पूजनं पञ्युपस्य, न तु विहि 
ताविहितयोविवेकेन कृतमिति भावः । जथवा, कः जडः मुनिनृपेषु तिष्ठत्सु 
अहो परुपदुदरूरं वटं सभाजयतीति योजना । सत्स्वपि महामुनिषु राजषि 
वरथैषु च तान् विहाय पूजानहं पश्ुपमहो मौख्यातिश्चयेन पूजयतीत्यथेः। अमुं 
पाण्डवाः समपतन्। अमुं चेयम् । समपतन् हन्तुमुयताः ॥ 

अथ रिङुपार्वधमाह-- 

नित्राये निजपक्षगानभिपुखस्य विदेपिण- 
स्तमेव जहषे शिरो द्नुजदाशिा स्वारिणा | 

जनुसितयलन्धयां सततचिन्तया शुद्धधी- 
सत्यया स परमेकतामधृत योगिनां दुरेमाम्  ॥ ९ ॥ 

निवायंति ॥ निजपक्षमान् निवार्य त्वमेव दनुजदारिणा स्वारा 
जमिघुलस्य विद्रेषिणः शिरः जह्षे। निजपक्षगान् स्वपक्षीमान् पाण्डवान् 
निवाय॒निरुध्य। त्वं श्रीङ्कष्ण; दनुजद्रिणा असुरशरीरभेदनक्ीटेन । 
स्वारीणा स्वस्यारिणा चक्रायुधेन | अभिमुखस्य सम्मुखस्य । द्द्रेषिणः 
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रिङ्ुपारुस्य। शिरः शीर्षम् जहषे हतवानसि। अथ चेवप्यः मोक्षपरापि 
माह--सः योगिनां दुरुभां स्वया परम् एकतामधृत इति। सः चेधः | 

योगिनां योगेन भगवन्तं ध्यायतामपि। द्रुमां रब्पुमरक्याम्। त्वया 

श्रीकृष्णेन । परम् अव्यन्तम्। एकतामेक्यम्। अधरत प्रप्तवानित्यरथः। 
ननु कथमयं द्विषन्नपि भगवन्तं भगवदैक्यं प्राप्तवानिव्याशङ्कां परिहरति- 

जनुखितयरुन्धया सततचिन्तया शुद्धधीरिति। अनुखितयर्न्धया जनुषां 

हिरण्यकशिपुरावणशिशुपाररूपाणां जन्मनां तितये ज्यया प्राप्तया । स्वभावतः 
परप्तुमशक्यस्य परापिहिं खभ उच्यते। भगवन्तं द्विषता प्राप्तुमशक्ययाऽपि 

ररम्भयोगेन भवैलिमिर्मामुपेतम्' इति भगवदनुम्रहेण प्राप्तयेव्यथंः। सतत 
चिन्तया निरन्तरध्यानेन। शुद्धधीः शुद्धा अपगतदोषा धीर्यस्य सः। येन 
केनापि प्रकरेण भगवद्धयानस्य चित्तशुद्धिहेवुखादिति मावः॥ 

राजसूयस्य समासि दशेयति- 

ततः सुमहिते खया क्रतुवरे निरूढे जनो 
ययो जयति धमज्ञो जयति कृष्ण इत्यालपन् | 

खलस्स तु सुयोधनो धुतमनाः सपलश्चिया 
मयापितसमाश्रखे स्थलजरभ्रमादभमीत् ॥ १० ॥ 

-तत इति॥ ततः त्वया सुमहिते क्रतुवरे निरूढे जनः इति 

आर्पन् ययो | वतः अनन्तरम्। त्वया श्रीक्ृष्णेन। सुमहिते सुतरां 

महिते पूजिते। क्रतुवरे राजसूये। निरूढे परिसमापिते सति। इति 

अनेन प्रकारेण। आल्पन् कथयन्। यथो स्वां स्वां वस्तिमगंच्छत्। 

जनानां कथनप्रकारमाह-- धर्मजः जयति कृष्णः जयति इति 1 धर्मजः युधिष्ठिरः । 

जयति। यतः सर्वेश्वरो भगवान् श्रीकृष्णः स्वस्य वेरो वर्तेत इत्यथः । कृष्णः 

भक्तानां विघेयतामापनो हरिः । जयति सर्वेत्किर्षेण वत॑ते। अथ युधिष्ठिरस्य श्रियं 

दष्टवतो दुर्योधनस्य विचेष्टितमाह--खरः सः घुयोधनः तु मयापितसभासुखे 
स्थलजरुधरमात् अश्रषीदिति। खलः दुष्टः। सः जननादारभ्य पाण्डवानां 
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विरोधितया परसिद्धः। सुयोधनः दर्योधनः। तुविरेषे। तमाद--मयापितेव्या 

दिना मया्पितस्मासुचे मयेन वत्नान्ना खाण्डवदादेऽ्जुनेन पावकाद 

तेनासुरशिस्यिना अ्पिताया दत्तायाः समाया सुखे पुरोभागे। स्थरजरममात् 
स्थल्जरयेोर्जमात् आन्त्या। स्थले जलश्रान्त्या जले स्थलश्रमेण चेस्यथः । 
ननु किमर्थ ॒दर्योधनस्ततागच्छदिस्याकाइ्क्षायामाह-- सपलश्चिया धुतमनाः 

इति। सपलश्रिया सपलानां रातरूणां पाण्डवानां धरिया सम्पत्समृद्धया | धुतमनाः 

धुतम् असूयया चारितं मनो यस्य तथाविधः सन् । एवंविधस्तत् प्रविश्चन्नित्यथेः ॥ 

अथ भगवतो भूमारक्षपणवीजवापं दशयति-- 

तदा हसितय्ुत्थितं दुषदनन्दनाभीमयो- 
रपाङ्गकरुया षिभो किमपि तावदुज्ज॒म्भयत् | 

धराभरनिरद्रतो सपदि नाम बीजं वपन् 
जनादन मरुत्पुरीनिरय पाहि मामामयात् ॥ ११ ॥ 

तदेति ॥ दे विभो मरुसुरीनिख्य जनार्दन तदा द्रुपदनन्दनाभीमयोः 
उस्थितं हितं नाम धराभरनिराङ्कतो वीजम् अपाङ्खकर्या तावत् किमपि उज्जुम्भ 

यन् सपदि वपन् ख माम् आमयात् पाटहि। विमो -शक्तिसम्पन्न। अनेन 

सम्बोधनेन द्ुपदजामीमयोहंसितोरिथतिर्भगवतः प्ररणयैवेति चोव्यते। मरुयुरी 
निरय गुरुवायुपुराधीश्वर । जनादन व्रिप्णो । तदा दुर्योधनस्य स्थरजरम्नभा 
वसरे । दुपदनन्दनामीमयोः द्ुपदनन्दनाया द्रौपद्या भीमस्य च | उसितं 

किञ्चिदिव सञ्ञातम् । हसितं नाम हसितमेव। धराभरनिराक्रतौ धरामरस्य 
मूमारस्य निराङ्ृगे क्षेपणे । जपाङ्गकल्या स्वानुमतिसूचकेन कटाक्षपातेन । 
तावत् प्रथमम् । किमपि किञ्चिन् । उर्नुम्भयन् वर्षयन् । सपदि पश्चाच्छीपम्। 
वफ । जयमथः- -दुर्योषनस्य स्थरजरुप्रमं दृषटोयितं दुपद जाभीभयो्सितमेव 
1 ० ५ पथमं तद्धानमपाङ्गकलया ताभ्यां तत्र स्वानुमति 

६ ध्यु पश्य | ॥ ° __ €~ + 1 ५ भदशनरूपं चीजवापं कुवन्निति | द्वंश्री 
| न्यररणम् | जामयात् गंदोषात् पाहि त्रायस्व ॥ 

इति जरासन्धवधवशनं युधिष्ठिरराजसूयवशनं च 

पन्चाशीतितमद्शकं सेकम् ॥ 



पड शो तितमदश्चकम् । 

अथ सास्वादिवधं प्रस्तोति- 

सासो. भैष्मीविवाहे यदुबरषिजितशन्द्रनूडाद्धिमानं 
विन्दन् सोमे समायी त्वयि वसति दरुस्त्वत्पुरीमभ्यभाङकीत् । 

प्रयुम्नस्तं निरुन्धन्रखिरयदुभटेन्यग्रहीदुग्रवीयं 
तस्यामात्यं चमन्तं व्यजनि च समरः सप्तविश्षत्यहान्तम् ॥ १ ॥ 

साख ईति ॥ साल्वः व्प्परौमभ्यमाङक्षीत्। साल्व इतिं 
कस्यचिद्राज्ञो नाम| त््पुरीं तव श्रीकृष्णस्य पुरी द्वारकाम् । अभ्यमाङ्क्षीत् 

चभञ्ञ। अत्र हेतुमाह --भेप्मी विवाहे यदुवरविजितः इति । भैप्मीविवाहे 
मेष्म्थाः वैदर्भ्याः विवाहे । यदुबरबिजितः यदुबलेन यादवतैन्येन विज्ञितः 
निजितः। ननु कथं दुधषां द्वारवतीमाक्रमितुं समर्थोऽमूदित्याशङ्कायामाह-- 

चन्द्रचूडात् सोमं विमाने चिन्दन् समायी इति। चन्द्चूडात् भक्त्या 

समाराध्य तोषितात् यम्बकात्। सोभमिति विमानस्य नाम। विमानं 

भ्योमयानम्। विन्दन् छ्व्यवान्। समायी मायया सह वतेत इति 

तथोक्तः। परेरमेवं सौभाख्यं विमानमपिरुद्च मायाविच्यया क्वचिन्निरीय 

क्वचित् प्रकाशं गला च सरं ठत सञ्चरननित्य्थः। ननु मायाधिनाथे 

भगवति तत्र सनिहिते कथं साल्वस्य माया. ततत्यान् मोहयितुं समर्थाऽ 

मूदिव्याशङ्कयाह- त्वयि कुरून् वसति इति। त्वयि श्रीक्ृष्णे। वसति 

निवसति सति। धर्मासजस्य राजसूयं नि्वतेतितुमिन्द्रपस्ये निवसति सतीत्यर्थः। 

तद्नीन्तनं प्रचयन्नस्य वेष्टितं वर्णयति--भयुप्नः अखिरूगदुभटैः तं निरुन्धन् 
उमरवीै तस्य अमात्यं चुमन्तं न्यग्रहीदिति।. अखिलयदुमदैः अखिले: सकङैः 

यदुभरैर्यादब्रसैनिकैस्सह । तं साल्वम्। निरुन्धन् निवारयन् । उग्मवीयम् 

असद्यविक्रमम्। तस्यं सास्वप्य। अमात्यं मन्तिणम्। दुमानिति तस्य 
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संज्ञा। न्यप्रहीत् जवधीत्। समरः सप्तविदार्यहान्तं म्यजनि च। समरः 

युद्धम्। सपतविक्ञस्यहान्तं सपरविश्ष्यां दिनेप्विव्यथेः। व्यजनि जातोऽभत् ॥ 

अथ भगवतो द्वारकागमनादिकमाद-- 

ताक्खं रामक्षाटी स्रितषुपगतः खण्डितप्रायसेन्यं 
सौभेशं तं न्यरुन्धा स च किर गदया शाङ्खमभ्रंश्यतते 

मायातातं व्य्हिसीदपि तव पुरतस्तखयाऽपि क्षणाधं 

नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एवं न्यषेधीत् ॥ २॥ 

तावदिति ॥ तावत् खं रामशारी त्वरितमुपगत: खण्डितप्रायसेन्यं 

सोभेशे तं न्यरन्धाः। तावत् तदानीम्। वत्वं श्रीकृष्णः रामशारी 

रामेण बरभद्रेण सहितः। त्वरितं द्वारकामज्ञनं श्रता सत्वरम्। उपगतः 

द्वारकां प्राप्तः। खण्डितप्रायसेन्यं खण्डितप्रायाणि विना्ितप्रायाणि सैन्यानि 

यस्य तम्। सौभेशं सौमस्य तन्नान्नो विमानस्येङम्। सौममधिरुदय 

युध्यन्तमित्य्थः। अनेन तस्य दुषेत्वं चोत्यते। तं सारवम्। न्यरुन्धा; 

निवारितवानसि। सः च गदया ते शाङ्ग॑म् अभ्रंशयत्। सः सास्वः। 
चकारस्त्वरथो विरोषे। तमाह--गदयेत्यादि। ते श्रीछष्णस्य। शा 
धनुः] अभ्रशयत् स्याजयामास्ष। तव पुरतः मायातातं स्यहिसीदपि। 

किञ्च, तव श्रीकृष्णस्य । पुरतः पुरस्तात्। मायातातं मायया निर्मित 
वूसुदेवम्। व्यर्दिसीत् जधान। अपीति समुच्चये। एके तत् स्वया 
अपि क्षणा न अज्ञावि इति आहुः एके केचन मुनयः। तत् 
मायातातदननम्। तया श्रहृष्णेन। अपिर्विरेषे। क्षणा कच्चित् 
कालम्] न अज्ञयि न मायया कृतमिति ज्ञातममूत्। जाहुः कथयन्ति | 
अत्र एके आहुरित्यनेनेतन्न स्वपतमिति दर्शितम्| असिननस्वरसं दशेधन्नाह-- 
तत् इदम् अवक्रतमिति। तदिदं मगवतोऽज्ञानवादः। अवतम् अनुपपन्नम् | 
ऊत इत्यत जाह --व्फसः एव न्यम्रीदिति। व्यासः भगवान् श्रविद्यासः | 

न ग्र => ~> ध ति न्ग प्रधी व् 
एवकाराऽ मोगतयवच्छेदा : । न्यर्धान् निषिद्धवान् | क्व शोकमोरो स्नेहो 
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वा मयं वा येऽक्ञसम्भवाः। क्व चाखण्डितविज्ञानज्ञानेश्वयैस्खण्डितः॥' इति 
श्रीमद्धागवतोक्तो निषेधप्रकारोजत्र द्रष्टभ्यः ॥ 

साल्वादीनां वधमाह् - 

क्षिप्त्वा सौभं गदाचूणितयुदकनिधो मङ्कु साल्वेऽपि च्रे 
णोत्कृत्ते दन्तवक्रः प्रपभमभिपतन्नभ्यमुश्चत् गदां ते। 

कौमोदक्या हतोऽसावपि सुकृतनिधिधेचवत् प्रापदेक्यं 
सर्वेषामेव पूथै यि धरतमनसां मोक्षणार्थोऽवतारः ॥ २ ॥ 

कषिप्तवेति ॥ सोभ गदाचूणितम् उदकनिधो क्षिप्त्वा मङ्क्षु साल्वे 
अपि चक्रेण उछ्कृत्ते दन्तवक्रः प्रसममभिपतन् ते गदामभ्यमुश्चत्। सोमं 

सस्वस्य विमानम्। गदाचूणितं गदया कोमोदक्या चूणितं शकरकृतं 
कत्रा । उदकनिधौ समुद्रे । क्षिप्ला प्रक्षिप्य। मङ्क्षु क्षटिति । अपिः 

समुचये । चक्रेण सुदशेनेन। उक्कृते छिन्नशीर्षे कृते सति) त्वयेति 

रोषः] दन्तवक्रः तन्नामा नृपः। प्रसमं हठत्। अभिपतन् आपतन्। 

“ते तुभ्यं श्रक्ृष्णाय। लां हन्तुमिव्यर्थः। अभ्यमुश्चत् अक्षिपत्! असौ 
अपि कौमोदक्या हतः चेचयवत् देक्रयं प्रापत्। असौ दन्तवक्रः। अपिः 

समुच्चये । कोमोदक्या तदाख्यया भगवतो गदया। हतः निहतः। 

चेयवत् िरुपार इव। ठेक्यं भगवत्सायुज्यम्। प्रापत् अवाप। एेक्य 

प्रातो हेतमाद--सुकृतनिधिरिति। कथमयं द्विषन्नपि भगवन्तं सुकृती 

समभवदिति रङ्गं परिहरन् भगवदवतारस्य फरमात्मना हेतुभिः संभावितं 

दर्शयति - पू त्वयि भ्रृतमनसां सर्वेषामेव मोक्षणाथंः अवतारः इति। पूर 

प्ागजन्मनि। तयि श्रीङृष्णे। धृतमनसां धृतं मनो येस्तेषाम्। प्रागजन्भनि 

भगवद्धयानं कृतवतामिव्यर्थः। सर्वेषां सकर्जनानाम्। एवकारोऽप्यर्थं | 
मोक्षणार्थः मुक्तिप्रदानाय । अव्रतारः अयं श्रीकृष्णावतारः। इति हेतुभि 

स्तकयामीत्य्थः। पूव भगवरस्मरणात्त् द्विषन्नपि भगवन्त दन्तवकरस्सुकृत 

निधिस्समभूदिति भावः॥ 
£ 29 
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अश्र मगवता द्रोपदीङ्करनिराकरणमाह-- 

त्वग्यायातेऽथ जाते किर इरुसदसि दयृतके संयताया; 

क्रन्दन्त्या याज्ञसेन्याः सकरुणमकृथाध्रेरमारामनन्ताम् । 

अन्नान्तप्रपतरावीश्षजमुनिचकितद्रोपदी चिन्तितोऽथ 

प्राप्तः लाकाल्नमश्नम् मुनिगणमकृथास्तृप्निमन्तं वनान्ते ॥ » ॥ 

त्वयीति ॥ अथ त्वयि आयाते कुरुसदसि च॒तके जाते संयताया; 

सकरुणं क्रन्दन्त्या: याज्ञसेन्याः चेरमाटां त्वम् अनन्ताम् अङ्कथा; किर 

अथ अनन्तरम्। खयि श्रीकृष्णे आयाति द्वारकां प्रति गते सति 

कुरुसदसि कौरवाणां समायाम्। चरूतके सम्याजतया कुत्सिते च॒ते। 

संयतायाः दुद्शासनेन केरोषु गृरील्वा विमुच्यमानचेराच्चसाया इत्यथः । 

शकुनिना व्याजेन चूते पराजितव्वेन द्रः सद पाण्डवानां दासमावं गतत्वा 
दिति भावः। सकरुणं सखेदम्! कन्दन्त्याः रुदन्त्याः | 

द्रोपाः) चेटमालां वखपरम्पराम्। ववं श्रीकृष्णः । अनन्ताम् अवसान 

रहिताम् । दुश्य।सनेन बहुशो विमोचितामप्यवसानरदहितापिय्यथः | अकृथाः 

कृतवानसि । किलेति वार्तायाम्) पएवभमेकविधं द्रौपद्याः इ्शानिराकरण 

मुक्वा अपरमपि इ्खेशानिवारणमाह-- जथ त्वम् अन्नान्तप्राप्तशवाशजमु निंचकित 

द्रोपदीचिन्तितः प्राप्तः वनान्ते शाकान्नमदनन् मुनिगणं तृिमन्तम् सक्रृथाः 

इति। अथ अनन्तरम् 

याज्ञसेन्याः 

त्वं श्रीकृष्णः । जन्नान्तप्राप्तशवौरजमुनिच किंत 

द्रौपदीचिन्तितः अन्नान्ते द्रोप्या भोजनेनाक्षय्यपात्रेऽन्नरहिते सति प्राप्तात् 
आगतात् शरवाशजात् गिरीशांशभवान्सुनेदुर्वाप्रघः चकितया शापात् भीतया 
रौप्य पाञ्चारराजदुहित्रा चिन्तितः ध्यातः। प्राप्तः वनान्तं प्राप्येतय्ः। 
वनान्ते वनमध्ये। शाकान्नमक्ष्यपातरग्ं शाकलकरम् | 

मुनिगणं सशिष्यवगं॒॑ दुर्वाससम् । 
कृतवानसि । अतः स्नातं 

निजंगामेति भावः ॥ 

अरनन् मुञ्ञ(नः। 

तृपिमन्तं सौ हिप्यवन्तम्। अकृथाः 
गतः सरिष्यवर्गो मुनिः पाण्डवाश्रममगलैव 
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अथ भगवतो दृूतछृत्यं परस्तोति-- 

युद्धोधोगेऽथ मन्त्रे मिरति सति इतः फसुनेन त्वमेकः 
कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो द्त्यक़त् पाण्डवारथम् | 

भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कोखेण 
व्याब्ुण्वन् बिश्वस्पं युनिषदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतोऽभूः ॥ ̂  ॥ 

युद्रोघोग इति॥ अथ युद्धोचोगे मिरुति सति फल्गुनेन मन्ते 

एकः वरतः ठं कोर्भ्मे दततसेन्यः पाण्डवां दू्यक्ेत् करिपुरमगमः। अथ 
जनन्तरम्। युद्धोधोगे पाण्डवानां कोरवाणां च परस्परं समरोयमे। मिरुति 
सति प्रवतेमाने सति। फल्गुनेन अर्जुनेन । मन्ते कायेविचरे। एकः 
द्ितीयः। वृतः प्राथितः। लवं श्रीङ्ृष्णः। कौरव्ये दुर्योधने । दत्त 
सेन्यः दत्तासमैन्यास्यैनिका येन सः। पाण्डवाभ्र पाण्डवानां कृते । दूत्यङ्ृत् 

दूर्यं दूतकमं करोतीति तथोक्तः। करिषुरं हस्तिनम्] अगमः गतवानसि। 

भीष्मद्रोणादिमान्ये तव॒ खल वचने कौरवे धिक्कृते त्वं मुनिसदसि विश्च 
रूप व्याव्रे्वन् पुरीं क्षोभयित्वा गतः अमूः। भीष्मद्रोणादिमान्ये भीष्म 

दोणादिमिर्मान्ये पूजिते इत्यथः। तव श्रीकृष्णस्य । खल्विति त्वर्थ । 
केरवेण दुरयोधनेन। धिक्कृते निराकृते सति। लं श्ीङ्कृष्णः। सुनि 
सदसि मुनीनां सदसि सभायाम्। विश्वरूपं विश्वात्मकं रूपं स्वरूपम् । 

भ्यव्ृण्वन् प्रदशशयन्। पुरीं हस्तिनम् । अन्न पुरीशब्देन पुरीगतजना 

रक्ष्यन्ते। तिरश्चामपि क्षोभप्रतीतिः फलम्। गतः पाण्डव।नितकं प्राप्तः ॥ 

भगवतोऽजने तत्वोपदेशमाह-- 

जिष्णोस्त्वं कृष्ण घतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दया 

खिन्नं ते वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा | 

को वध्यः कोऽत्र हन्ता तदिह बधभियं प्रोञ्डय मय्यपितालमा 
धम्ये युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथा दश्ेयन् विश्वरूपम् ।॥ ६ ॥ 
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जष्णोरिति।॥ दे छृष्ण त्वं खट जिष्णोः सूतः समरमुखे 

बन्धुषाति दयां खिन्ं॑तं वी वीक्ष्य विशवरूपं॑दशैयन् इति प्रकृति 

मनयथाः। लं श्रीकृष्णः) खल्विति त्वथ। जिष्णोः अजनस्य ) सूत | 

लारथिर्मवन्। समरसखे संम्रामपरारम्भे। बन्धुवते बन्धूनां भीष्मादीनां 

घाति हनने! दयां दयापरवशम्) खिन्न दुःखितम् । तं येन धरा 

भरस्य निराकरणं कतम्यमिति भगवता निर्णीतम्, तादृशमिर्यथः। वीरं 

वीरथवन्वमर्जुनम्] चीरं तमिति वा योजना! अत्र पक्षे तमजुनमिति 

व्यास्येयम्। वीक्ष्य द्र । विधरूपमीकास्यम्। दरेयन् अजुनविश्वासाथं 

्रद्ैदयरथः। ईति णएवमुक्छा। प्रङृति गतसम्मोहताम्। अनयथा 

प्रापयामासिथ। भगवत उक्तिप्रकारमाह--भयि सखे इदं किम् , अयमासा 

निलय; एकः, अत्र वध्यः कः, हन्ता कः तत् इह वधभियं प्रोञ्डय मयि 

अर्वितासा धमथ युद्धं चर इति। अयीति सम्बोधने) सखे मित। 

अनेन सम्बोधनेनास्मद्वाकष्यमवद्यं भवता श्रोतव्यमनुष्टेयं चेति योर्यते। 
इदं युद्धारम्भे षण्डस्येव तव विषण्णत्म्। ननु कथं बन्धूलां वधः कत्य 

इव्याशङ्कायामाह--अयमि्यादि । अयं सर्वेष्वपि शरीरेषु दरयमानः। 

आसा जीवासा। निव्यः नाशरहितः। एकः अद्वितीयः) ततः 

किमत आह--अले्यादिना । अल्ञ॒ अस्मिन् मायप्रपन्चे। को वध्यः 

आसनो निव्यलान्न कोपि वध्योऽस्तीद्यथः। को हन्ता) भेदेन प्रती 

तावपि वस्तुतो मेदामावेनासनो न हन्ताऽप्यपरो दृश्यत इव्यर्थः । तत् 
तस्मात् वधघमियं वधे भियं मीतिम्। त्यक्वा | मयि श्रीकृष्णे | 
अपितासमा अपितः आसा येन सः। यत् मगवव्य्पितास्मा करोति, 
तत्नाधमोय कर्पत ईति भावः। ननु किमर्थमेवं मगवल्य्यित्वाऽपि हिसा 
बहुं युद्धं॑क्रियत इत्याशङ्कां ॒परिटतुसक्तम् धर्म्धमिति। धर्मादनपेतम् । 
मतायमारयः-- इह टि न केनापि ख्धर्मस्य॒परियागः करतु युक्तः, स्व 
धमपरित्यागे सकलान्यपि प्रेयांसि नदयन्त, क्षत्रियाणां द्युत्राणाय समरो धर्म॑ 
एव, एवमपि यत् भगवदपणपूयकं कर्म करियते, तदेव संसार निवृत्तये भवति, 

प्रोरडय 
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तस्मात् भगव्यरषयित्वा स्वधमेस्य युद्धस्याचरणं न -दोषाय भवति, किन्तु 
भ्रेयस्करमेवेति ॥ 

अथ भक्तोत्तमस्य भीष्मस्य परतिज्ञां पार्यितुं भगवतः स्वप्रतिज्ञा 

परित्यागं दशयति-- 

भक्तोत्तंसेऽथ भीष्मे तव धरणिभरकषेपटृस्येकसक्त 
नित्यं नित्यं विभिन्दत्यवनिभृदयुतं प्राप्तसादे च पाथं। 

निशशचश्वत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधश्चारी- 
वाधावन् प्राञ्ज तं नतशिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः॥ ७॥ 

भक्तोत्तंसं इति| अथ भक्तोत्तसे भीष्मे तव॒ धरणिभरक्षपकृलयेक 
सक्तं नित्यं नित्यम् अवनिमृदयुतं विमिन्दति पर्थ प्राप्तसादे च त्वं निर्शस् 
त्वपरतिज्ञां विजहत् क्रोधशारी वा जरििरं धारयन् धावन् अथो प्राञ्जरि ` 

नतशिरसं तं वीक्ष्य मोदात् अपागाः। अथ अनन्तरम्। भक्तोर्तसे 
भक्तश््ठे। भीष्मे गाङ्खेये। तव श्रीकृष्णस्य । धरणिभरक्षेपङृत्यैकसक्ते 
धरणिभरस्य भूभारस्य क्षपक्घत्यं निराकरणात्मकं कर्म॑ तस्मिन्नेवेकम्मिन् सक्ते 

आसक्ते। अत एव नियं नित्यं प्रतिदिनम्। अवनिभदयुतम् अवनिभृतां 

नपाणामयुतं दशषसहस्ाणि। विभिन्दति व्यापादयति सति। पार्थ अजुन । 

प्राप्तसादे भीष्मसायकैः सज्ञातङ्केदो सति। चकारः समुचये। त्वं श्रीङृष्णः। 

निदशखत्वप्रतिज्ञाम्। अहं शखग्रहणं न करिष्यामीति प्रतिज्ञाम् , विजहत् स्यजन् | 

करोधशारी रोषवान् । वेति सम्भावनायाम् । यथा भगवान् कुपित इति जनेः सम्भा 

व्यते तथेव्यथः । वस्तुतो भगवतः क्रोधाभावात् भक्तोत्तमस्य भीष्मस्य प्रतिज्ञापरि 

पाटनाथमेव कोधामिनयः शखम्रहणचचेत्यहो भक्तपारवर्यमिति भावः| अरिवरं 

सुदर्शनम्! धारयन् दधानः! धावत् भीष्मामिसुं प्रधावत् | अथो अनन्तरम् | 

प्ाज्ञि मुकुरितकरम्। नतरिरसं नग्रशीषम्। तं भीष्मम्। वीक्ष्य टष्ट्। 
मोदात् सन्तोषेण । अपागाः अपगतोऽसि ॥ 

अथ भगवतो बहुविधं पार्थपरिल्ाणं दशेयति-- 



६२० ` नारायणीयम् ` स्कन्धः-२०। 

युद्धे द्रोणस्य दस्तिस्थिररणभगदततेरितं वेष्णवालतं 

वक्षस्याधत्त चक्रस्थगितरविमहाः प्रादेयत् सिन्धुराजम् । 

नागा कर्णयुक्ते क्षितिमवनमयन् . केवरं कत्तमाल 

ततरे तत्रापि पाथे किभिवन हि मवान् पाण्डवानामकार्षीत् ॥ ८ ॥ 

युद्ध इति ॥ मवान् द्रोणस्य युद्धे हस्तिस्थिररणभगदतेरिं वेष्ण 

वासं वक्षसि आधत्त। मवान्. श्र्ृष्णः। ` द्रोणस्य द्रोणाचायस्य | 

युद्धे समरे । हस्तिस्थिररणभगदततरितं हस्तिना गजराजेन स्थिरो रणो 

यस्य॒ तेन भगदत्तेन नरकमूनुना ईरितम् अजुनं हन्तं प्रयुक्तम्। गज 

चकं दल्वा' इति पूर्वमुक्तं चतुरदन्तं॒॑दन्तावर्पत्तिमारंद्च स्थिरतरं युध्यता 

भगदत्तेन प्रयुक्त मिव्यथेः । 
स, | ८ १ ® 

वेऽ्णवाखं वैष्णवं विष्णुदेवताकमखम्। 

उरसि आधत्त ॒धृतवान्। 

वक्षसि 

भगदत्तेन `प्रयुक्तं॒वेप्णवाखमर्जुनापायशङ्कया 

तस्य पुरः समुत्थाय स्थितस्सन् स्ववक्षसा समादाय तं ररक्षेसयथैः। चक्र 

स्थगितरविमहाः सिन्धुराजं प्राद॑यत्। चक्रस्थगितरविमहाः चक्रेण सुदशनेन 
स्थगितं तिरख्छतं रविमहः सूयैतेजो येन तथाविधः सन्। सिन्धुराजं जयद्रथम् । 

प्रायत् अदितवान्। श्वः सूयास्तमयात् प्रागेवाहं मम पुत्रस्य हन्तारं जयद्रथं हनि 

ष्यामि, अन्यथा सगाण्डीवस्सन्नधिपरवेश करिष्यामीति कतप्रतिज्ञ प्रियसखमजुनं 

परित्रातुं दुर्याधनादिभिगूदं कुत्रापि संस्थापितं जयद्रथं बहिः प्रकाशयितुं सुदरशशनेन 

दिनकरं तिरस्कृत सन्ध्यां समुखयाथ तदवसरे सहासं दुर्योधनादिभिः प्रदशिते तं 
सिन्धुराजमर्जुनेन व्यापादितवानित्यर्थः। नागास्े कणैमुक्ते क्षितिमवनमयन् । 

केवरं कृत्तमोरि पाथ तवापि तते क्णमुक्ते कर्णेनार्जुनं हन्तुं प्रयुक्ते 

सति। क्षिति मूमिम्। अवनमयन् किञ्चिदधो नयन् । अत एव केवरं 

कृत्तमोरिं खण्डितसकेशकिरीटमात्म्। कुवेन्निति रोषः। पार्थम् अर्जुनम् । 

तत्रापि तस्यामपि महव्यामापदि । तते ररक्ष। अथ कविभभगवतो भक्त 

पारवरयमनुसन्धाय सविस्मयमाह-- पाण्डवानां किमिव न अकार्षीत् हि इति 
पाण्डवानां पाण्ड्पत्राणाम्। किमिव किन्नाम। न अकार्षीत् न कृतवान् 
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हीति प्रसिद्धो ।. पाण्डवानां तत्तदवसरेषु य्यदावदश्यकम् , तत्तत् सवे कृत 
वानिति प्रिद्धमिल्यथः। अहो भगवतो भक्तपारवदयमिति भावः ॥ 

अथ कुरूणां पाण्डवानां च परश्परं संम्राममनभिनन्दतो बर्भद्रस्य 

प्रवृत्तिमाह-- 

युद्धादौ तीथगामी स खद हरधरो नेमिशक्षेत्रसच्छ- 
ननप्रस्युत्थायि्रतक्षयकृदथ सुतं तत्पदे कस्पयित्वा | 

यञ वल्कलं पणि परिदरयन् स्नाततीर्थो रणान्ते 
सम्पराप्ो भीमदुर्योधनरणमश्ञमं वीक्ष्य यातः पुरीं ते ॥ ९॥ 

युद्धादाविति ॥ युद्धादौ तीर्थगामी सः हरुधरः खलु नैमिशकषेतम् 

चरच्छन् अप्रदयुल्थायिसूतक्षयक्ृत् अथ सुतं ततयदे कल्पयित्वा पवंणि यजञत् 

वल्कलं परिदलयन् स्नाततीर्थः रणान्ते. सम्प्राप्तः अश्मं भीमदुर्योधनरणं 

वीक्ष्य ते पुरीं यातः। युद्धादौ पाण्डवानां कौरवाणां परस्परं सङ्गरे 
प्रारब्धे इत्यथंः। सः दुर्योधनपक्षपातवच्वेन प्रसिद्धः। दर्धरः बलमदः। 

नेमिराक्षेतं नेमिशास्यं क्षितम् । ऋच्छन् गच्छन् । अपरदयुल्थापिसूतक्षयङ्कत् अप्रसयु 
थाथिनः प्रसयुस्थानमकुवतः सूतस्य क्षयं वधं करोतीति तथोक्तः । अथ अनन्तरम् । 

युतं तस्य सूतस्य पत्म । तत्पदे तस्य सूतस्य पदे मुनिदतते ब्रह्मासने । कल्पयित्वा 

संस्थाप्य । पर्वणि सर्वत्र पर्वसिविवय्थः। यज्ञं यज्ञदूषकम्। वल्कं 

तन्नामानमदुरम्। परिदरख्यन् निघ्रन्। स्नाततीथंः स्नातानि तीर्थानि 

गङ्गायमुनादितीर्थानि येन सः। रणान्ते रणस्य कौरवाणां पाण्डवानां च 

परस्परं संप्रामस्यान्ते अवत्षाने। सम्प्राप्तः समागतः। अशमं सान्ति 

रहितम्। भीमदुर्योधनरणं भीमदुर्योधनयोः रणं दन्द्रयुद्धम्। वीक्ष्य षट । ̀ 
ते श्रीकृष्णस्य पुरीं द्वारकाम् यातः प्राप्तोऽमूत् ॥ 

अश्वत्थान्नो दमनपरकारमाह-- 

सेसुप्द्रौपदेयक्षपणहतधियं द्रौणिमेत्य त्वदुक्त्या 
तन्पुक्तं ब्राह्ममसं समहत विजयो मोरिरलं च जहे। 
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उच्छिस्यै पाण्डवानां पुनरपि च धिशस्युत्तरागमंमस् 

रधन्रङ्गष्टमालः किर जठरमगाश्क्रपाणिविमेो स्वम् ॥ १० ॥ 

पसुप्रेति ॥ विजयः खदुक्सया द्रोणिम् एत्य तन्मुक्तं बराह्मम 

समहृत मौरिरलं जहे च। विजयः अजुनः। तदुकस्या तव श्रीकृप्णस्योक्सया 

निदेरेन । द्वोणिम् अश्वस्थामानम् । एय प्राप्य । तन्मुक्तं तेनाश्च 

त्थान्ना मुक्तं प्रयुक्तम्] ब्राह्षमखं ब्रह्माखम्। समहत॒संहतवान्। मौर 

रलं चृडामणिम् । अर्थादशचत्थन्नः। जद हतवान्। चकारः समुच्चये । 

अत्त हेत द्दीयति--संसुष्रोपदेयक्षपणहतधियमिति। संसुपानां सम्यक् 

सुतानां द्रौपदेयानां ्रौपदीपु्ाणां क्षपणेन वधेन हतथियम् अविदितेतिकरतव्य 

ताकम् | अथ पण्डदवंहापरितरणप्रकारमाह- दे विमौ स्वं पाण्डवानामु 

च्छित पुनः अपि च अस्रे उत्तरागभं विशति रक्षन् अङ्गुषठमाल्तः चक्र 

' पाणिः जढरम् अगाः किरु इति। विभो शक्तिसम्पन्न। त्व श्रीकृष्ण; 

उच्छित्यै वेशच्छेदाय | अपि चेति समुचये। असे द्रौभिप्युक्ते तऋह्या्त्र 

इव्य्थः। उततरागर्मम् उत्तरायाः अमिमन्युपल्याः गर्भेम्। विशति प्रति 

खति। रक्षन् रक्षितुमिव्यथेः। 

पाणिः सुदर्शनं पाणो वहन् 

गतवानसि । किंठेति वातांयाम्। 

निवाय गभेस्थं शिशौ ररकषेसयथेः ॥ 

अङ्गुष्टमालः अङ्गुष्ठमात्वपुः 
जठरम् अथादुत्तराया उदरम् 

चक्र 

अगाः 

भगवानुत्तराया जटरं प्रविह्य च्क्रेणास्रं 

अथ धर्मजस्य भक्तिं मीप्मस्य मुक्ति च प्रदाय भगवान् कृतङ्कत्योऽ 
भू दिव्याह-- 

धर्मोधं धमेष्नोरमिदधद खिलं छन्दमत्युस्स भीष्म-- 
त्यां पयन् भक्तिभूम्नैव हि सपदि ययौ निष्कसत्रह्मभूयम्। 

सयाज्याथाशवमेधेसितिमिरतिमदितैधेमेजं पूणेकामं 
सम्प्राप्तो द्वारकां त्वं पत्रनपुरपते पाहि मां सवरोगात् ॥ ११ ॥ 
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धर्मोषमिति॥ छन्दमृदुः सः भीष्मः धर्मसूनो: अखिरं धर्मोघम् 
अभिदधत् तवां पश्यन् मक्तिभून्ना एव सपदि निषप्कखत्रहममूयं ययो हि| 
छन्दमृद्युः स्वच्छन्दम्रस्युः। सः भगवतो भूभारहरणे परमसुहत्। धर्मसूनोः 

युधिष्ठिरस्य । असिं समस्तम् | धरमोधं धर्म॑सञ्चयम् । अभिदधत् 

कथयन् | कथयिववेत्यथः। तवां श्रीकृष्णम्। ` भक्तिभून्ना भक्त्यतिशयेन | 

सपदि क्लटिति। निष्कठब्रहमभूयं निष्कटब्रह्मासताम्। भगवत्सायुज्य मिव्यर्थः। 

ययो प्राप। हीति प्रसिद्धौ। हे पवनपुरपते जथ अतिमहिद्वैः त्रिभिः 

अश्वमेधैः धमेजं संयाज्य पूर्णकामं द्वारकां सम्प्राप्तः तं मां सर्वरोगात् पाहि 
पवनपुरपते गुरुषायुपुरनाथ। अथ अनन्तरम् । अतिमहितेः अव्यथ पूजितैः । 
धमजं धर्मपत्म्। संयाञ्य याजयित्वा] पूर्णकामं पूर्ण॑मनोरथम्। तेति 

रोषः। संप्राप्तः अधिगतः] त्वं श्रीकृप्णः। मामनन्यश्चरणम्। सर्वरोगात् 

वातादिभ्यो बाह्येभ्यो रागादिभ्य आन्तरेभ्यश्चामयेभ्यः इत्यथः। पाहि तरायस्व ॥ 

इति सास्वादिवधवणेनं भारतयुद्धोपक्रमवणने भातयुद्धवणेनं च 
9 

ष्रडरीतितमदराकं सेकम् ॥ 

सप्राश्ीतितमदशकम् । 

अथ भगवतः कुचेखानुग्रहमरकारं वर्णयति-- 

दुचेरनामा भवतः सतीथ्येतां 
गतः स सान्दीपनिमन्दिरे द्विजः। 

त्वदेकरागेण धनादिनिस्स्परो 
दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी | १ ॥ 

केचेलनमेति ॥ सान्दीपनिमन्दिरे मवतः सतीथ्यतां गतः कुचेल 

नामा सः द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिष्सपहः प्रशमी गृहाश्रमी दिनानि 
7? 80 
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निन्ये, सान्दीपनिमन्दिरे सान्दीपनेः तन्ना्नो म॒नेर्मन्दिरे मवने। भवतः 

्री्ृष्णस्य। सतीर्थ्यतां सतब्रह्मचारिखम्। गतः प्रातः । कुचेखनामा कुचे 

सख्यः। सः भगवतः परभमिवववेन प्रसिद्धः] द्विजः ब्राह्मणः) त्वदेक 

रागेण खयि श्रङ्कष्णे एवैकस्मिन् रागेण प्रेमरक्षणया भक्ल्या। धनादि 

निःस्पहः धनादौ निःस्पृहः निरमिटाषः। प्रशमी जितेन्ियः। गृहाश्रमी 

गृहमेधी सन्। दिनानि दिवसान् । निन्ये नीतवान् ॥ 

पाताः कुचेरुपल्याः प्रार्थनप्रकारं दशेयति -- 

समानक्षीलाऽपि तदीयवहछमा 

तयैव नो चित्तजयं समेयुषी । 

कदाचिद्चे यत वृत्तिलब्धये 

रमापतिः कि न सखा निषेन्यते ॥ २॥ 

समानक्षीङेति। समानक्षीटा अपिं तथा एव चित्तजयं नो समे 

युषी तदीयवह्लमा बत कदाचित् वृतिरुब्धये उचे। समानशीरा समानं 
कुचेरस्वभावतुस्यं शीरं स्वभावो यस्याः सा। अपिविरोधे। तथेव कुचे 
ठवदेव । चित्तजयं चित्तस्य मनसो जयम्। धनादिनिःस्पृहतमित्यथ॑ः। 

नो समेयुषी अप्राप्तवती। तदीयवहमा कुचेखुपली। बतेति खेदे । 
तथाविधाया; कुचेरपल्या दास्द्रियदुःखानुसन्धानं क्वेः खेदहेतुः 

चित् एकदा। वृत्तिरुन्धये वृत्तेजीवनस्य रुन्धये प्राप्ये । उचे अवदत् | 

पतिमिति रोषः। उक्तिप्रकारमाह- सखा रमापतिः कि न निषेव्यते इति। 

सखेत्यनेन निषेबोचिव्यं च्योद्यते। रमापतिः श्रीक्ृष्णः। रमायाः रक्वा; 

पतिरिययन्वर्थोऽयं रमापतिशब्दो भगवतः स्वसेवकानां सर्वसम्पतसमृद्धिप्रदाने 

साम्य व्यनक्ति। यद्यपि श्षोकेऽसिमन् युष्मच्छब्देन भवच्छब्देन वान मग 

वतो निर्दशो विदयते, तथाऽप्यत्र का्यध्थितस्येतिशब्दस्यारथप्रद्चनपरतेन 

न स्तोतलवानुपपत्िः। अथवा, भगवन्निव्यध्याहत्य योजनेऽपि न स्तोलत्वानु 

पपत्तिरिति द्रष्टव्यम् ॥ 

कदा 
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कुचेरुप्य द्वारकां प्रति गमनमाह- 

इतीरितोऽयं प्रियया श्चुधातेया 
जुगुष्मानोपि धने मदावहे । 

तदात्वदारोकनकोतुकाययौ 
वहन् पटान्ते पृथुकानुपायनम् ॥ ३ ॥ 

इतीति || श्चुधातंया प्रियया इति ईरितः अये धने जुगुप्समानः 

अपि तदा त्वदारोकनकोतुकात् पटन्ते प्रधुकान् उपायनं वहन् ययो । 

ुषातेया श्च्ञामया। प्रियया पल्या | इति रमापतिः किंन सखेत्या 

युक्तप्रकारेण । ईरितः उक्तः। अयं कुचेकः। धने सम्पत्समृद्धो । जुगुप्स 

मानः जुगुप्सावान्। अपिविरोधे । तदा तस्मिन्नवसरे । वतदारोकन 

कोतुकात् त्वदालोकने तव श्रीङृष्णस्याखोकने दशने कौतुकात् कृतूहखत् | 
पटान्ते वखाञ्चरे प्रथुकनेवोपायनमुपहारम्। वहन् दधानः। ययो जगाम । 

धने नुगुप्सायां हेतुः- मदावहे इति। मदावहे मदजनके॥ 

कुचेरस्य भगवन्निकेतनप्राप्तिमाह- 

गतोऽयमाशयेमयीं भवत्पुरीं 

गृहेषु रीव्यामवने समेयिवान् 
प्रविश्य बेङण्ठमिवाप निडंति 

तवातिसम्भावनया तु फ पुनः ॥ ४ ॥ 

गत इति | अयम् आश्वर्यमयी भवत्पुरीं गतः गृहेषु शढ्यामवनं 
समेयिवान्। अयं कुचेरः। आश्व्थ॑मयीम् अनस्पशिल्पतयाऽदूमुतं दरष्टणा 

मुतादयन्तीम्) भवत्पुरीं भवतः श्रीकृष्णस्य पुरीं द्वारकाम्। गतः प्राप्तः । 

गृहेषु द्वथष्टसाहक्ेषु मध्ये | रोव्प्राभवनं हेन्यायाः मवनम् । समेयि 
वान् प्राप्तवान्। तव अतिसम्भावनया तु वैकुण्ठे प्रविश्य इव निर्दतिमाप, 

फि पुनः| तव श्रीङ्कष्णस्य। अतिसम्भावनया अधिकया पादावनेजन 
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वीजनादिरूपया सम्भावनया सम्भाननेन । तुविरोषे। तमाह वैकुण्डमि 
स्यादि। वैकुष्ठं विकुण्ठरोकम्। प्रविश्य प्राप्या निरति परमानन्दम् । 
आपि प्राप। किं पुनः उच्यत इतिं रोषः। इतोऽधिकं न किञ्चिदपि 
क्तव्यमस्तीर्यरथः ॥ 

कुचेटेन सह॒ मगवतः सम्माषणप्रकारमाह-- 

प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं 
करे गृहीत्वाऽकथयः पुराकृतम् । 

यदिन्धनाथं गुरुदास्चोदिते- 
रतव तदमषिं कानने ॥ ५॥ 

परपूजितमिति॥ च प्रपूजितं प्रियया वीजितं च तं करे गृहीत्वा 
ुराहृतम् जकथयः। स्वं श्री्ृप्णः। प्रपूजितं प्रकपैण पूजितम् । प्रियया 
रीन्यया। चकारः समुच्चये! तं कुचेरम् । गृहीत्वा आदाय, पुरा 
कृतं पूवे गुरुकुले इतं वृततम्। अकथयः उक्तवानसि | उक्तिप्रकारमाह-- 
इन्धनाथ गुरुदारचोदितैः अस्मामिः कानने यत् अपूव तत् समर्प 
इति। इन्यनाथेम् इन्धनमाहरवम्। गुरुदास्चोदिततैः गुरुद गुरपल्या 
चोदितैः प्रेरितैः। कानने बने। अपठुवर्षम् जपतो वर्तष्यतिरक्ति काल 
व्षेम्। आसीदिति रोषः। अमर्ष सोढम् । अपतुवषममर्षीति यत्, तत् पृराङ्तं कमोकथयदिति सम्बन्ध इति भक्तप्रिया) 

भगवतः कुचेरानीतस्योपायनस्य प्रतिग्रहं दर्शति. _ 
त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ 

प्रगृह्य यष्ट सकृदाशिते त्वया । 
छृतं कृतं नियतेति सम्भ्रमा- 

रभा किलोपेत्य करं स्रोधते ॥ & ॥ 
वरपाजुषं इति ॥ अध लया अस्मात् बलात् प्रधरुकं मुष्टौ प्रगृह्य 

सञ्त् जारिते रमा सम््रमात् उपेत्य इति ते करं रुरोध किल | अथ 
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द् रकम्-<७] कु चेखोपाख्यानवणैनम् । ६३७ 

अनन्तरम्] लया ̀ श्ीङ्ृम्नेन । † अस्मात् कुचेहात्। बलात् बठेन | 

परगृह्य आदाय। सकृत् एकवारम् । `आरिते तसन् ` मुक्ते सति। 

रमा श्रीः। सम्भ्रमात्. स्वश्या। उपेत्य आभ्य । `इति एवमुक्तवा। ते 

श्रीकृष्णस्य । करं पुनरपि भोक्तुं कुचेखात् प्रु गृहीतुमु्तम्। रुरोध 

-निवारितवती । किलेति वार्तायास्। `रमाया उक्तिप्रकारमाह-- ननु इयता 

कृत् कृतप्रिति। नन्वित्यामन्त्रणे। - इयता .एतावन्मात्ेण। कृतम् इह 

चामुत्र च समस्तविधमोगसाधने पयाप्तम्। सम्प्रमाद्विरुक्तिः। इतोऽधिकरस्य 

तव्सादस्य॒ समुचिता या सम्पत्समृद्धिः तत्सम्पादनेऽहमसमर्थति ` भावः + 
भगवतो बलात् प्रधुकस्वीकारे हेतुः--त्रपाजुषः. इति। श्रीनिकेतनाय भग 

वते कथं प्रधुकयुष्टि ददामीति रज्ञकुखादिव्यर्ः ॥ . “ 

अथ कुचेरस्य प्रतिनिवृत्तिमाह-- 

` भक्तेषु भक्तेन स मानितस्त्वया 

पुरीं वस्तननेकनिश्षां महासुखम् । 
बतापरेदुद्रविणं विना ययो 

विचित्ररूपस्तव खस्वनुग्रहः | ७ ॥ 

भक्तेष्विति |॥ सः भक्तेषु भक्तेन त्वया मानितः एकनिरां महा 
सुखं पुरी वसन् अपरेद्युः द्रविणं विना ययो बत्। सः कुचेछः | भक्तेषु 

भक्तिमत्यु। भक्तेन वेत्सलेन। त्वया श्रीकृष्णेन। मानितः सम्यक् 

सृतः । एकनिशाम् एकमात्रां रात्रिम्। महासुखमिति क्रियाविशेषणम् 

पुरीं द्वारकाम् । अपरे: अन्येदयः। दरविणं विना धनटेरोनापि विना। 
ययौ स्वगृहं पति निव्र्तः। बतेति खेदे। धनलमेच्छया समागतस्य 

कुचेरस्य॒तदलाभजनितं शोकमनुसन्धाय कवेः खेदः। अथ भगवत्कृतं तदं 

नुग्रहमनुसन्धाय सहरषादूभुतमाह -- तव अनु्रह; विचिलरूपः ख इति । तव 
श्रीकृष्णस्य । विचित्तरूपः समक्षासमक्षादिरूपेण वहुपरकारः। खल्विति 

प्रसिद्धो ॥ 



६३८ 
नारायणीयम् 

[स्कन्धः-९० 

द्वारकाया निर्गच्छतः कुचेरुस्य चिन्ताप्रकारमाद-- 

यदिद्ययाचिष्यमदास्यदच्युतो 

वदामि भाय किमिति व्रज्नसो । 

तदुक्तिलीकारिमितमग्नधीः पुनः 

क्रमादपदयन्मणिदीग्रमारयम् 
| ८ ॥ 

यदीति।। इति पुनः लवदुक्तिीकास्मितमञ्भौः त्रनन् अरो क्रमात् 

मणिदीप्रम् आरखुथमपरयत् । हति एवं विचिन््य। पुनः अनन्तरम् । 

लदुक्तिरीससितममरथीः तव श्रहृप्णस्य उक्तो मधुराखपे रीरास्मिते च 

मद्या तदितरविषयानवगाहिनी धीरस्य सः} जन् गच्छन्। जसौ 

कुचेरः। क्रमात् क्रमेण । मणिदीध्रं मणिभिः रलैरदीपरमुज्वलम्। आस्यं 

स्वमवनम्। अपदयत् दष्टवान् । कुचेरुस्य चिन्ताप्रकारमाह-- अहं यदि 

अयाचिष्यम्, तर्हिं अच्युतः अदास्यत् हि, भायां किं वदामि इति। 

अयाचिप्यं याचितवानस्मि। अच्युतः श्रीकृष्णः] अदास्यत् हि। हीत्य 

वधारणे । दास्यवेव । नाहं याचितवानच्युतश्च न दत्तवामिसयथैः} भाया 

मम पतिः सुहृदो भगवतः श्रीङृष्णात् प्रभूतं धनमादायागमिष्यतीति चिन्त 

यित्वा मदागमनपतीषिणीम्। कि वदामि अक्कलला याचनामपि निर्न: भ्रति 
निवृत्तोऽहं किं कथयामि । विचारदश्चायां न किमप्युखदयामीखथंः ॥ 

कुचेरो भगवदनुग्रहं वुबुध॒इ्याह- 

कि मागेधिभ्रश इति भमन् क्षणं 
गृहं प्रविष्टः स ददशं वहमाम्। 

सखीपरीतां मणिहे मभूषितां 
बुयोथ च त्वत्करुणां महाद्युताम् ॥ ९ ॥ 

किभमिति॥ सः कि मागेविभ्रसः इति क्षणं भ्रमन् गृहं प्रविष्टः 

वहभां ददशे। सः कुवेरः। # मागेविभर॑रः क मार्मभ्रशः। जात 
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इति रोषः। किन्नु खल्वहं मार्गात् अष्टः पुनरपि द्वारकां प्रविष्टोऽस्मीति 
विचिन्प्येत्यथेः। भ्रमन् क्ैव्यमजानानः। पुनः गृहं भगवदनुग्रहेण रब्धं 
सुरपुरातिशायिनं स्वकीयमाल्यं प्रविष्टः प्राप्तः। बह्मा स्वपतीम्। ददशं 
दष्टवान् । वहभायास्तदानीन्तनमवस्था विदोषमाह -- सखीपरीतां मणिहेम 
भूषितामिति। सखीपरीतां सखीभिः परीतां परिव्ताम्। मणिहेमभूषितां 
मणिभिः मणिमवैराभरणैः दन्ना स्वणमयैश्वाभरणेभूषितामरङ्कृताम्। महा 
दूतीं तत्करुणां बुबोध च। महादूमुताम् अमव्यदुरुभाया आसमसम्पदो 
भगवत्कृपाहेतुकतयाऽत्यन्तमदूमुतकारिणीम् । त्वत्करुणां तव श्रीङृष्णस्य 
करुणां कृपाम्। बुबोध बुबुधे ॥ 

जथ विस्मयनीयां कुचेरस्य चरमगतिमाह-- 

स॒ रलशालसु वसन्नपि स्वयं 

सथुनमद्धक्तिभरोऽगरेतं ययो । 
त्वमेव मापूरितमक्तवाज्छितो 

मरुत्पुराधीश्च हरस्व मे गदान् ।॥ १० ॥ 

स इति॥ सः स्वयं रलशालासु वसन् अपि समुन्नमद्धक्तिभरः 
अमृतं ययौ। सः कुचेलः। रलशारसु रलमथीषु शाकसु सोधपङ्क्तिषु 
कामोद्ीपनविभवेषु। अपिविरोधे। सुखितस्य भगवत्स्मरणासम्भवाद्विरोधः। 
उक्तश्च केनचित् सुधिया--वविंषदः सन्तु नः श्वसु सङ्कीर्यते हरिः" 
इति। ससुन्नमद्धक्तिभरः प्रवृद्धमक्त्यतिरायः। अमृतं मोक्षम्; ययो 
पराप अथ परायते --हे मरुतुराधीश एवम् आपूरितमक्तवाज्छितिः त्वं मे 
गदान् हरस्व इति। मरुप्पुराधीश्च श्वीगुरुपवनपुरनाथ। एवम् उक्तप्रकारेण । 
आपूरितभक्तवाञ्छितः आपूरितं दत्तं भक्तस्य कृचेरस्य वान्छितम् अभिरषिते 
येन] त्वं श्रीङ्कष्णः। मे ममनन्य्चरणस्य। गदान् बाह्यनाम्यन्तरांश्चाम 

यान्। हरस्व निवारय ॥ 

इति ऊृचेखोपाख्यानबर्णनम् 

सत्ताशीतितमदशकफम् ॥ 
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स् 5 अष्टाजञीतितमदशकम् । ` `“ 

\ जथ भगवतो माु्ृतपुत्तनयनमाह-- 

` ^ ब्रोगेवाचायेपुत्राहतिनिश्चमनया स्वीयपटृषनुवीकषां 
काङ्धन्त्या मातुरुक्त्या सुतरथवि वरि प्राप्य तेनाचितस्तवम् । 

धातुर्श्ापाद्धिरण्यान्वितकशिपुभवान् शोरिजान् कंसभग्ना: 
नानीयेनान् प्रदशयं स्वपदमनयथा; पूर्वपुत्रान् मरीचेः ॥ १ ॥ 

प्रागेयेति ॥ त्वम् जआचार्वपुत्राहतिनिशमनया प्रार् एव स्वीयषट् 
सूनुवीक्षां काड्क्षन्त्याः मातुः उक्त्या सुतरुभुविं बि प्राप्य तेन अचितः 

धातुः शापात् हिरण्यान्वितकशिपुभवान् शोरिजान् कंसभसान् मरीचेः पूर्व 
पुलान् आनीय प्रदर्यं एनान् स्वपदम् जनयथा: ! ववं श्रीक्ृष्णः। आचार्य 

पुत्ाहतिनिशमनया आचायेस्य सान्दीपनेः पुरस्य आहृतिः आनयनं तस्या 

निशमनया। मूतं पुत्रम् जनीय अचायं्य दक्षिणां कृतवानिति निशचभ्येतयर्भः | 
स्वीयषटूतूनुवीक्षं स्वीयानामासीयानां षण्णां सूनूनां पुत्राणां कंसेन 
पूव हतानां वीक्षां दशेनम्। काङ्क्षन्त्या इच्छन्त्याः। मातुः देवक्याः। 

उक्टया वचनेन । सुतभुवि सुतलनाश्चि रोके। बिं महाबलिम् ] प्राप्य 
उपगम्य तेन बिना अचित; पूजितः । धातुः ब्रह्णः। हिरण्या 

न्वितकरिपुमवान् दिरण्यकदिषोः पुत्रतया जातान् । पुन: शोरिजान् शौरे 0. र 
| वसुदेवादेवक्यां जातान् केसमम्रान् कंसेन भस्मान् हतान् । पूवपुत्रान् पू ̂ ज © ् © वाल्मजान्। भ्रद्य मात्रे दशयन्। एनान् मरीचेः सुतान्। स्वपदं 

स्वकीयं स्थानम्। अनयथा; नीतवानसि॥ 

जथ श्रुतदेववहुलाश्वयोगुक्तिपदानमाह द्वास्याम्-- 

श्रुतदेव इति श्रुतं दिजेन््रं बहुलाश्वं नृपति च भक्तिपूणम्। 
युगप्मनुग्रीतुकामौ मिथिलां प्रापिथं तापसैः समेतः ॥ २ ॥ 
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श्रुतदेव इति ॥ ववं श्रुतदेवः इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपति 

च युगपत् अनुम्रहीतुकामः तापसे: समेतः मिथिलां प्रापिथ। लवं श्रीकृष्णः । 

श्रतं प्रसिद्धम्। द्विजेन्द्रं द्विजशरष्ठम्। बहुखाश्वं तन्नामानम्। नृपति राजा 

नम्। चकारः समुचचये। युगपत् समक।रम्। अनुग्रहीतुकामः अनुग्र 

हीतुतरिच्छन्। तापसैः सुनिमिः। समेतः सहितः। मिथिलां मिथिला 

नगरीम्। प्रापिथ प्राप्तवानसि। श्रुतदेवबहुखश्वयोरनुग्रहणिच्छायां हेतुमाद-- 
भक्तिपूर्णमिति। भक्तया पूर्णम्। एतच्चोमयल सम्बध्यते ॥ 

गच्छन् द्विमृतिरुभयोयुंगपन्निकेत- 
मेकेन भूरिविभवेविहितोपचारः। 

अन्येन तदिनभृतेथ एलोदनाधे-- 
स्तुस्यं प्रसेदिथ ददाथ च युक्तिमाभ्याम् ॥३॥ 

गच्छन्निति ॥ वं द्विमू्तिः उभयोः निकेतं युगपत् गच्छन् एकेन 

, भूरिविभवेः अन्येन तदिनमृतैः फलोदनयैः च विहितोपचारः तुस्यं प्रसेदिथ, 

आभ्यां मुक्ति ददाथ च। वत्वं श्रीकरृष्णः। द्विमूतिः अङ्गीक्रेतशरीरद्वयः। 

उभयोः वबहुखाश्वश्रुतदेवयोः। निकेतं गृहम् | युगपत् समकारम्। गच्छन् 

प्राप्तः। एकेन बहुराश्वेन | भूरिविभवेः भूरिभिः प्रमूतैः विभवैः उपकरणैः 

अन्येन श्रुतदेवेन। तदिनमूतैः तस्मिन्नेव दिने भूतैः सम्भूतैः। फरोद 

नाये: फलरोदनप्रभृतिमिः। विहितोपचारः विहितः कृतः उपचारः पूजा 

यस्य सेः। तुल्यं न्यूनाधिकमावेन विना । प्रसेदिथतयोः प्रसन्नोऽभूः। 

आभ्यां बहुराशवश्रतदेवाम्याम्। मुक्ति मोक्षम्। ददाथ दत्तवानसि। 

चकारः समुचये ॥ 

अथा्जुनस्य गर्वापनयनपुरस्सरं भगवति तत्त्वुद्धयापादनप्रकारमाह -- 

भूयोऽथ दारवत्यां द्विजतनयग्रति तत्प्रापानपि त्व 

करो वा दैवं निरुन्ध्यादिति किं कथयन् बिश्ववोढप्यसोडाः। 
8] 
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जिष्णो षिनेतं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धि 
तच्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रक्षणेनेति सन्ये ॥ ४॥ 

भूय इति अथ त्वं विश्ववोढा अपि द्वारवत्यां भूयः द्विज 

तनयमृति तस्मरापानपि इति कथयन् असोढाः किठ। 

सवं श्रीकृष्ण; । विश्ववोढा विश्वम्भरः । जगदीश्वर इत्यथः । अनेन द्विजस्य 

टुःखनिवारणे सामथ्ये चोत्यते। अपिविरोधे। द्वारवत्यां द्वारकायाम् 

भूयः पुनः पुनरपि । द्विजतनयमृति द्विजस्य कस्यचित् ब्राह्मणस्य तनय 

मृति पत्तमरणम्। तस्मखपान् पुत्रमरणहेतुकांस्तस्य द्विजस्य प्रखापान् परि 

देवितानि। अपि्समुच्ये। इति अनेन प्रकारेण | कथयन् माषमाण;। 

असोढाः मपितवान्। किठेति वातीयाम्। कथनप्रकारमाह--कः वा 

दैवं निरुन्ध्यात् इति। कः वा को नाम। दैवं स्वकर्मणां फलम्। 
निरुन्ध्यात् अन्यथाकतु समथः स्यात्| 

जथ जनन्तरम्। 

न खस्वीश्वरेणापि शक्यते दैव 
मन्यथाकर्तमित्यथः । प्रारव्यकपेणां फरमवश्यमनुभोक्तव्यमिति भावः। ननु 
कतमकलँमन्यथा कतु च समर्थो मगवान् विधेः स्वसानिध्येन निरस्त 
समस्ताश्ुमपरम्परायां श्रीमत्यां द्वारवत्यां सञ्चातमिदमद्चुम कथं न निवारितवा 
निव्याश्वं परिहत मगवचिकीषितं सम्भावयन्नाह-- जिष्णोः गई विनतं 
स्वयि मनुजधिया कुण्ठितामस्य बुद्धि परमतमपद्क्षणेन तत्वारूढां विधातं 
च इति मन्ये इति। अलेतदिस्यध्याहार्थम्। एतत् ब्राह्मणस्य पुतमरणादि 
मषेणम्। निप्णोः अजुनस्व। गर्वम् अहङ्करम्। विनतं निवततयितुम् । 
मगवलियसखस्य सगवेताया अनुचितत्वादिति भावः | स्यि श्रीकृष्णे । 
मनुजधिया मनुप्यबुद्धया । ̀ कुण्ठितां तच््वानवगाहिनीम् । अस्य अजनस्य | 
बुद्ध धियम् । प्रमतमपदरक्षणेन परमतमस्य सर्वो्छष्टतमस्य पदस्य स्थानस्य 
विकृष्टलोकस्य प्रकषणेन दशेनेन तत्त्वारूढां तत्वावगाटिनीम् विधातुं कलम् | 
अयं श्रीकृष्णः परमात्मा विकुण्टनिख्यो हरिरिति जिष्णोरमिणयं जनयितु 
ध ये = मि्यथः। चकारः समुचये । इति णएवम्। मन्ये सम्भावयामि । तथाविधस्य 

फटस्थ दरोनादिति भाषः ॥ 
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जथाजुंनस्य द्वारवस्यामागमनं प्रतिज्ञाविधानं चाह-- 

नश अशस्य पुताः पुनरपि तवर तपेक्षया कष्टवाद्ः 
स्पष्टो जातो जनानामथ तदवसरे द्वारकामार पाथः । 

(स [स ष्टे न्रे, £ # 

मेञ्या तत्रो षितोऽसो नवमसुतमृतो विग्रययप्ररोदं 

श्रत्वा चक्रे प्रतिज्ञामनुपहतसुतः सनिवेक्ष्ये कृशानुम् ॥ ५॥ 

नष्टा इति ॥ अस्य अष्पत्राः नष्टाः} अस्य द्विजस्य । नष्टाः 

मृताः | पुनः अपि तु तव उपेक्षया जनानां स्पष्टः कष्टवादः जातः। पुन 

रपि अष्टस्वपत्येषु नष्टेष्वपि। अनेन भगवदुपेक्षाया अ्यन्तमनौ चित्यं चौःव्यते। 

तुविोषे। तमाह--तवोपक्षयेति । तव जगदीश्वरस्य द्विजसुतांखातुं समथ॑स्य 

श्रीकृष्णस्य! उपेक्षया ओदासीन्येन। सखपष्टः प्रकाशः न तु गृूढः। 

कष्टवादः कष्टमिदं भगवतो द्विजसुदपरिक्षणोदासीन्यमिति प्रवादः। जातः 

सञ्ञातः। अथ तदवसरे पाथः द्वारकामार। अथ अनन्तरम्| तदव 

सरे तस्मिन्नवसरे। पथः अजुंनः। द्वारकां द्वारवतीम्। आर प्राप। 

तत्रे मेऽया उषितः असौ नवमसुतमृतौ विपवर्य॑भरोदं श्रत्वा प्रतिज्ञां क्रे। 
तत्र द्वारवत्याम्। मेच्या पित्रतया। उषितः वस्रित्यर्थः। असौ अर्जुनः | 
नवमसुतमृतो विप्रस्य नवमेऽपि पुत्रे मृते। विप्रवर्यप्ररोदं विप्रवर्यस्य द्विज 

वरस्य प्ररोदं प्रकृष्टं रोदनम् । श्रुखा आक्ण्य। चक्रे कृतवान्। प्रतिज्ञा 
प्रकारमाह--अनुपहृतसतः अहं करान सन्निवेक्ष्ये इति अनुपहत 

युतः अदत्तजनिष्यमाणपुत्रः। शानम् अथिम्। सन्निवेक्ष्ये प्रविरेय प्राणां 

स्त्यक्षे। यद्यहं जनिष्यमाणं तव पुतं न दास्यामि, तद्यैि प्रवि्य प्राणन् 

स्यक्ष्यामीदयर्थः। इति प्रतिज्ञां चक्र इति सम्बन्धः ॥ 

अञजैनप्य द्विजघुतपरिरक्षणोचमाचाह-- 

मानी स सामपृष्ठा दिजनिरुयगतो बाणजालेभदालञ 

रुन्धानः ह्रतिगेहं पुनरपि स्सा दने इमारे । 
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याम्पानैन्द्रीं तथाऽन्या; सुरवरनगरीविद्याऽऽताच सो 
मोधोधोगः पतिष्यन् हतथ्जि भवता सस्मितं वारितोऽभूत् ॥ ६ ॥ 

मानीति ॥ मानी सः वामप द्विजनिरयगतः बाणजारेः 

महासैः सूतिगेहं रुन्धानः पुनः अपि कुमरि सहसा दृष्टनष्टे याम्याम् एेनद्रं 

तथा अन्याः सुरवरनगरीः सदयः विद्यया ञसाद्य मोघोद्योगः हुतभुजि पति 

प्यन् भवता सस्मितं वारितः अभूत्। मानी आशितरक्षणेऽद्ितीयोऽहमिव्य 

मिमानवान्।. इदं विरोषणं त्वामप्रष्टेस्यत देतुप्रदशनपरम्। सः अर्जुनः। 

त्वां श्रीकृष्णम् | परममित्रमपीति भावः। अपृष्टा जनाप्रच्छ्य | द्विजनिख्य 
गतः द्विजस्य ब्रह्मणस्य निर्यं गृहं गतः प्राप्तः । बाणजक्ः शरोधैः। 
महासैः महद्विरमेयादिमिरसैः। सूतिगेहं सूतिकागृहम्। रुन्धानः कृत 
पञ्चरो रक्षननित्यथेः। पुनः अनन्तरम् । अपिः समुच्ये। कुमारे दशमे 
्विजखुते। सहसा क्चटिति। दृष्टनष्टे चष्टे प्रसूते नष्टे अदर्शनं गते सति। 
जातमात्र एव क्षटिति सशरीरमदशेनं गत इत्यथः। पूर्वभ्योऽयं विशेष इति 
द्रष्टव्यम्| याम्यां यमसम्बन्धिनीं पुरीम् | एन्द्रीमिन्द्रसम्बन्धिनीं नगरीम् | 

तर्था तेन प्रकारेण। अन्याः इतराः। सुरवरनगरीः सुरवराणां वर्णकरुबे 
रादीनां नगरीः परीः। सः सहसा। विया येचरध्येण। जसा 
पाप्य । मोषोयोगः मोषः निष्फरः उच्ोगः उद्यमो यस्य सः। सर्वर गचेष 
यन् द्विजमुतमदृषटरयथः । अत एव हुतसुनि वद्यो । पतिष्यन् प्रतिज्ञां 
परिपाखयिुं पतितुमुच्तः। भवता श्रीछृष्णेन। ससितं स्मितेन सह् वतेत 
इति यथा भवति तथा। वारितः निवारितः। पौरुषस्य देवसपेक्षलमिदानी 
मवेगत मित्यजुनस्य भाववेदनं स्मिते हेतुः॥ 

अथ भगवदजुनयोविकरुण्टरोकगमनमाह-- 
(ज चीं ~ __ साधं तेन प्रतीचीं दिश्षमतिजषिना स्यन्दनेनाभियातो 
रोकारोकं व्यतीतस्तिमिरभरमथो चक्रधाम्ना निरुन्धन् । 
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चक्रांशषकिष्टटष्टि स्थितमथ षिजयं परय पश्येति वारां 
पारे त्वं प्राददशः किमपि हि तमसां द्रद्रं पदं ते॥ ७॥ 

साधमिति॥ वं तेन साथ प्रतीचीं दिशम् अतिजविना स्यन्दनेन 

अभियातः लोकालोकं व्यतीतः अथो तिमिरमरं चक्रधाश्ना निरुन्धन् अथ 

चक्रांशुङ्धिष्टद्टि स्थितं विजयं वारां पारे इति ते पदं प्राददशेः। वत 

श्रीकृष्णः । तेन अर्जुनेन। साधं सह । प्रतीचीं वारूणीम्। दिशम् 
आश्चाम्। अतिजविना अचिन्त्यवेगेन। स्यन्दनेन भगवतो दिभ्येन रमेन। 

अभियातः गतः} रशेोकारोकं चक्रवारम्। व्यतीतः अतिक्रान्तः। अथो 

अनन्तरम्। तिमिरमरं सोकालोकात् वहिस्सुथारोकाभावात् पुज्ञीभूतमन्ध 

कारनिकरम्। चक्रधान्ना सहस्तारतेजसा। निरुन्धन् निवारयन्। अथ 

अनन्तरम्। चक्रांश्धिष्टटष्टि चक्रांश्यमिः सहस्तारगभस्तिमिः ङ्खिष्टा विरोक 

नाक्षमा दृष्टिेस्य तम्। स्थितं चष्चुषी निमील्य स्थितम् । विजयम् अजु 

नम्। वारां पारे कारणजरुस्य मध्य इत्यथेः। इति एवसुक्छा। ते 

विकुण्ठनिख्यस्य श्रीकृष्णस्य । पदं विकुण्ठलोकसंज्ञित परमं स्थानम्| 

प्राददशंः प्रदरितवानसि। भगवत उक्तिप्रकारमाह- पश्य पश्य इति। 

अत्र द्विरुक्त्या भगवत्पदस्य दशनीयतातिशयो ध्वन्यते) दर्शनीयतातिशये 

हेतु दर्शयति- तमसां दृरदूरं किमपि इति। तमसां दूरदूरम्। अत्र तमः 
पदं रजसोप्युपरक्षणम्। रजस्तमः कार्यभूतः मानक्रोधमयादिमिः कदाप्यस्प 

्टमित्यथः। किमपि अनिदश्यरूपम्। हीति प्रसिद्धो ॥ 

श्रीकृष्णारजुनयोभ॑गवत्समागममाह-- 

तत्रासीने अजङ्काधिपश्चयनतटे दिव्यभूषायुधाचे- 

रावीतं पीतचेलं प्रतिनवजलद्रयामरं श्रीमदङ्धम् । 

मूर्तीनामीकितारं परमिह तिस्ृणामेकमथ श्रुतीनां 

त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमिथ क्षेमरूपम् ॥ ८ ॥ 
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तवे्षि ॥ , है परान् स्वं प्रियसखसदहितः त्वामेव नेमिथ। 

परालन् परत्रहमस्वखूप । स्वं श्रीङकष्णः। प्रियसलसहितः प्रिथसंखेन प्रिय 

मित्रेणार्जुनेन सदितः। स्वामेव । श्रीवेकुण्टस्य द्वारकावासिनः श्रीकृष्णस्या 

प्यैवयेनानन्यमिद्य्भेः। नेमिथ प्रणतोऽमूः। विकरुण्टरोकवासिनो मगवतः 

स्वहपमाह-- तत भुजङ्गाधिपशयनतले आसीनं दिग्यमूषायुधायैः आवीतं 

पीतचेङ प्रतिनवजख्दश्यामरं श्रीमदज्गुं तिसृणां मूर्तीनामीशितारम् इह परं 

श्रुतीनाम् एकमथ कषेमरूपमिति। तत्र कारणजरमध्यवतिनि विकुण्ठनिरये । 
भुजङ्गा पिपञ्चयनतले अनन्तमोगतल्पे। जासीनम् उपविष्टम् | 

दिव्याभरणदिव्यायुधप्रभृतिभिः। आवीतं ॒परीतम्। पीतचेरं पीताम्बरम् । 

प्रतिनवजरदर्यामरं नूतनजरुधरच्छविम्। श्रीमदज्खं श्रीमत् रक्ष्या विराज 

मानम् अङ्गं शरीरं य्य तम्। तिसृणां मूतीनां ब्रह्मादीनाम्] {ईशितारं 
रक्षितारम् । अत विष्णोरपि त्रिमूरयन्तगंततया स्वस्य स्वयमेव रक्षितेति 
सिद्धम्! अत णएवोक्तम्--इह परमिति। इह जगति! परम् सर्वो 

्टम्। श्रुतीनाम् वेदानाम्। एकम प्रधानप्रतिपा्यम्। अत एव क्षेम 
रूपै परमपुरषाथस्वरूपम् ॥ 

दिव्यमूषायुधायः 

अथ भगवतो द्विजवरे तस्युतापणमाह- 

युवां मामेव दावधिकविवृतान्तहिततया 
विभिन्नौ सन्दर स्वयमहमहापं द्विजसुताम् । 

नयेतं द्रागेतानिति खलु वितीणोन् पुनरमून् 
 दविजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा ॥ ९ ॥ 

युवामिति ॥ त्वम् इति ख॒ वितीर्णान् अमून् जादाय पुनः 
पाण्डुजनुषा प्रणुतमहिमा द्विजाय अदाः} लम् श्रङृष्णः। इति एवमुक्ता । 

खल्विति वाक्यार्कारे। अथवा खल्विति प्रसिद्धौ) अदाः इत्यप्योत्तरमन्वेति 
च । वितीर्णान् भगवता दत्तान्। अमून् सर्वान् द्विजासजान् । आदाय 
स्वीकृत्य । पुनः अनन्तरम्। पाण्डुजनुषा अजनेन । प्रणुतमदिमा प्रणुतः 
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पकर्षण स्तुतः महिमा माहास्म्यं यस्य सः। द्विजाय ब्राह्मणाय। अदाः 

द्वारकां प्राप्य दत्तवानसि। श्रीवेकुण्टस्योक्तिप्रकारमाह- अहं स्वयं मामेव 

जधिकविवृतान्तहिततया विभिन्नौ युवां द्वौ सन्द्रष्टुं द्विजसुतान् अहारषम् , 
एतान् द्वाद नयेतमिति। अधिकविवृतान्तर्हिततया अधिकयिव्रतः डुद्धसत््वो 

पापिकतया प्रकटितनिजेदवर्यः अन्तर्हितः उपाध्यन्तर्हितनिजेश्वर्थः तयोर्भावः 

अधिकविवृतान्तर्हितता तया विभिन्नौ जीवेश्धररूपेण भासमानो । युवाम् 

कृष्णार्जुनौ । द्धौ द्विधा वर्तमानो। सन्दर्म् सम्यक् द्रष्टुम् । द्विजघुतान् 
बराह्मणपुत्तान्। अहा हतवानसि | एतान् समीपे वतमानान् । द्विज 

युतान् दकश्च। द्राक् क्षदिति। नयेतम् आदाय द्वारकां नीता द्विजाय 

यच्छतमित्यथः ॥ 

अथ भगवतो यजनाघाह- 

एवं नानाविहारेजेगदभिरमयन् ब्ृष्णिवंशं प्रपुष्ण- 
नीजानो यज्ञमेदैरतुलविहतिभिः प्रीणयन्नेणनेवाः । 

भूभारकषेपदम्भात्पदकमलजुषां भोक्षणायावतीणेः 
\ पूणं ब्रह्मैव साक्षा्यदुषु मनुजतारूषितस्त्वं व्यलासीः ॥ १० ॥ 

एवतिति ॥ मूभारक्षेपदम्भात् पदकमलजुषां मौक्षणाय मनुजता 

रूषितः यदुषु अवतीणंः पूणं ब्रह्म एव तवम् एवं नानाविहरिः जगत् अभि 

रमयन् वृप्णिवंशं प्रपुष्णन् यज्ञभेदे: ईजानः अतुरुविहतिभिः एणनेवाः प्रीण 

यन् साक्षात् व्यरसीः। भूभारक्ेपदम्भात् मूभारस्य भवो भारायमाणानां 
नृपाणां क्षेपस्य संहारस्य दम्माद्वयाजेन । पदकमलजुषां पदकमरं जुषन्ते 

सेवन्त इति तथाविधानाम्। मक्तानामिव्यथेः। मोक्षणाय संसारसागरसमु 

रणाय । मनुजतारूषितः मनुजतया मनुष्यत्वेन रूषितः प्रच्छन्नस्वस्वरूपः। 

यदुषु यादवकुलठे अवतीणेः जातः | पूणं सचिदानन्दरूपम्। एवकारे 

णान्यस्य व्यवच्छेदः। त्वं श्रीकृष्णः। एवमुक्तपरकारेण। नानाविहरः 

नानाकिपिः विहरिः लीलाभिः! नगत् रोकम्। अभिरमयन् आनन्दयन् । 
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वृष्णि्वशचं यादवकरुकम्। प्रुष्णन् संवर्भयन्। य्भेदैः नानाप्रकारैः क्रतुभिः । 

ईजानः रोकसंग्रहाथ यजन्। अतुरविहतिभिः अतुरामिनिस्तुका मिविहतिमिः 

रीराभिः। णएणनेवाः षोडशसहक्ताधिका वल्छभाः। प्रीणयन् आनन्दयन् । 

साक्षात् प्रदयक्षमूतिः। ग्यङासीः विलेसिथ ॥ 

वसुदेवोद्धवयोस्तच्ववोधराभमाह-- 

प्रायेण द्वारवत्यामवृतदयि तदा नारदस्त्वदसाद्र- 

स्तस्मारलेभे कदाचित् खट सुकृतनिधिस्त्वसििता तच्वमोधम् | 
भक्तानामग्रयायी स च खटु मतिमानुद्रवस्त्वत्त एव 

प्राप्नो शिक्ञानषारं स किर जनहितायाधुनाऽऽस्ते बदयाम् ॥ ११॥ 

प्रायेणेति | अयि तदा नारदः प्रायेण द्वरवत्यामवृतत्। अयीति 
सम्बोधने} भगवन्निति रोषः। प्रायेण प्रायशः) दक्षशापादेकतर स्थिरतया 
वस्तुमराक्यतया गतागतपूवेकमिव्यथंः। द्वारवसयां द्वारकायाम् अवृतत् 

वर्तते स्म] अत हेवुः--वद्रसाद्रः इति। 

आद्रः विरीनहदयः। सुकृतनिधिः त्वसिपिता 

बोधं ठेमे। युङकृतनिधिः प्रकृष्टपुण्यवान्। 

वुदेवः। खल्विति वर्थ, वाक्यार्कारे वा| 

श्रीनारदात्। तच्वबोधं तत्वज्ञानम्। लेभे 

त्वयि श्रीकृष्णे रसेन भक्त्या 
खट कदाचित् तस्मात् तत्त्व 
त्वदिपिता तव श्रीकृष्णस्य पिता 

कदाचित् एकदा । तस्मात् 
कल्ध्रवान् । भक्तानाम् अग्रयायी 

मतिमान् सः उद्धवः च सत्तः एव विज्ञनसारं प्रातः खलु | भक्तानां 
भक्तिमताम्. अग्रयायी अग्रेसरः। मतिमान् धीमान्। चकारस्य | 
त्वत्तः श्रीृष्णात्] एवकारेणान्यस्य व्यवच्छेदः । विज्ञानसारं तत््वबोधम् | 
पराप्तः रन्धवान्। सस्विति प्रसिद्धो । सः जनहिताय अधुना वदर्यामास्ते 
किरु । सः उद्धवः। जनहिताय जनानां तत्तवोपदेशाय। अधुना इदा 
नीमपि। बदया बदर्याशरमे। आस्ते वर्तेते। किलेति वार्तायाम् | 

अथ भगवतः श्रीकृष्णावतारचरितमुपसंहरनाह-- 
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पो 9 [क [कस सि ¢ ^~ 

सोऽय कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सोहादभीति- 
् [९ गे, न्रे, ग्र 

स्नेहद्रषानुरागप्रभृतिभिरतरेरश्रमेयोगमेदः | 
@> ¢ ४ © । 

आति तीत्वां समस्तामम्रतपदमगुस्सवेतः सवंरोकाः 
9 ७ २४ ^ 

स त्वं विश्वातिक्षान्स्ये पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यं च भूयाः ॥ १२॥ 

सोऽयमिति॥ हे विभो तव॒ सः अयं कृष्णावतारः जयति 

विभो परिपूणं। तव श्रीगुरुपवनपुरेश्चस्य विष्णोः। सः अनन्यसाधारणतया 

प्रसिद्धः| अयम् इदानीं मया वर्णितः कृष्णावतारः श्रीकृष्णरूपेणाव 

तारः । जयति सर्वोक्कर्षेण वर्तते| अत्र हेतुमाह-- सर्वतः सवरोकाः यल सोहा 
भीतिलतदद्रेषाुरागपभृतिमिः अतुरैः अश्वैः योगमेदैः समस्तामारतिं तीर्त्वा 

अग्रतपदम् अगुरिति) सर्वतः सर्वत्र। सवंरोकाः सर्वे निखिरा रकाः 
जनाः। यतर श्रीकृष्णे। सोहा्दमीतिस्नेदद्वेषानुरागप्रमृतिभिः पाण्डवादयः 

सोहार्दात् , केसो भयेन, नन्दवसुदेवादयः स्नेहात् , चे्यादयो द्वेषात् , गोप्योऽनु 

रागाचेत्येवमादिभिः। अतुकेः अनुपमैः। अश्रमैः अरमरहितेः। योगभेदैः 

योगानां भगवति मनसः स्थिरीकरणोपायानां भेदैः प्रकारविरोषैः। समस्तां 

निखिखाम्। आतिम् आध्यासििकादिषीडाम्। तीर्त्वा समुत्तीथ। अमृत 

पदं मोक्षम्। अगुः आपु;ः। अथ प्राथेयते--हे पवनपुरपते सः तवं 

विशवा्तिशान्तये भक्तिपू्यै च भूयाः इति। पवनपुरपते श्रीगुरुवायुपुरनाथ। 
सः श्रीङ्ृष्णरूपेणावतीणंः। विश्वातिश्चान्त्यै समस्तसन्तापनिवृत्तये | भक्ति 

पू भक्तेः पूय पूरणाय च॥ 

इवय्चनगवां पनयनवणेनम् 

अ्रारीतितमदराकं सद्धिकम्॥ 



एकोननवतितमदश्कम् । 

एवं भगवद वतारचरित्राण्युपवण्यानन्तरं लोकानुग्रहाय भगवतः श्रीकर 

प्णस्यैव मजनीयतां प्रतिपिपाद यिषुः प्रथमं भगवदपासकेषु विभवा्राभदरेनात् 

उ्यायमानं जनानां मगवद्पासनावैमुख्यं परिहरनाह-- 

रमाजाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो 

न सम्पद्यस्सयस्तदिह मदकृसादश्चमिनाम् | 
प्रतान्ति त्वेष प्रदिशसि ततः कापमखिठ 

प्रशान्तेषु श्षिप्रं न खदु भवदीये च्युतिक्था ॥ १) 

रमाजाने इति । दहे रमाजाने इह तव॒ भक्तेषु विभवः सयः 
न सम्पदः यत् तत् इह मदङृत्वात् इति अहं जाने! रमाजाने रक्ष्मी 

पते) एतत् सम्बोधनं भगवतः सयो - विभवप्रदाननैपुण्ये व्यनक्त। टह 

जगति। तव श्रीकृष्णस्य । भक्तेषु उपासकेषु। विभवः सम्पर्समृद्धिः। 

स्च: किंच्चिद्धजनमावेण । न सम्पद्य परिणतो न मवति। इह विभवे । 

मदज्खत््वात् मदजनकत्वात्। इतीव्यध्याहतम्। जाने अवगच्छामि नन्वेवं 

सति विभवामिरापिभिभेगवदुपासनं न कतैम्यमि्याशङ्कं परिहरति--अशमिनां 

प्ररानिति क्रूा एव ततः अखिरुं कामं प्रदिशसि, प्रशान्तेषु कषिप्रमिति। 

अदामिनाम् अशान्तानाम्। प्रचान्ति प्रशमनम् 

दाथेः। ततः अनन्तरम्। अचिरं निखिलम् 

प्रदिशसि प्रयच्छसि। प्रशान्तेषु प्रकर्षेण रान्तेषु | 

कामं प्रदिक्ञसीति सम्बन्धः| 

एव कारो ऽयो गव्यवच्छे 

कामम् अभिराषम्। 

क्षिप्र सदः] अचिरं 
ननु कुतो मगवान् भक्तेषु क्रेरामावहतीव्या 

शङ्कं परिहरति-- भवदीये च्युतिकथा न भवति खट इति। भवदीये 
मगवद्वक्ते। च्युतिकथा च्युतेभंशस्य कथा प्रसङ्गोऽपि । खिति प्रसिद्धौ । 
अशान्तानां सम्पत्समृद्धौ सत्यां मदोसत्या भ्रंशो भविष्यति, तस्मात् रव 
भक्तेषु न क्रदापि भ्रंशो भवेद्धिति प्रथमं तेषु प्रशान्ति करोषीति मावः ॥ 
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श्रीकृप्णेतरदेवोपासकेषु प्रथमं विभवसम्पन्नेष्वपि प्श्वादशचान्ततया तेषां 
भरशं॑प्रतिपादयति- 

सद्यःप्रसादरूषितान् विधिशचङ्करादीन् 

केचिद्धिमो . निजगुणाचगुणं भजन्तः । 
भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदी्ंद्टया 

स्पष्टं व्रकासुर उदाहरणं फिलासिमन् ॥ २॥ 

सद्य इति॥ दहे विभो केचित् अदीषदष्टया सदःप्रसादरूषितान् 

विधिशङ्रादीन् निजगुणानुगुणं भजन्तः अष्टा; भवन्ति बत कष्टम् | विभो 

परिपू्णं। अदीर्षदृष्टया अतिचिरविष्णुभजनमान्यादिव्यर्थः। रागी फलपरप्तौ 
विरुम्बं सोदुं न शक्तो भवतीति विधिशङ्करादीन् भजत इति भावः। 

सयःप्रसादरुषितान् सयः प्रसन्नान् सो रुषितांश्च। विधिशङ्करादीन् 

्रह्मसद्रपमुखान् । मिजगुणानुगुणं स्वस्ववासनानुरोधेन। अष्टा: भवन्ति| 

तेषामेव कोपादिति भावः| बत कष्टमिति खेदातिशये। अत्रोदाहरण 

माह--असिन् व्रकायुरः स्पष्टमुदाहरणं किरु इति| अस्मिन् श्रीङ्ष्णेत 

रोपासकानां ्ररो। बकारः बृकनामाऽ्चुरः। स्पष्टं स्फुटम् । उदाहरणं 

दृष्टान्तः। किलेति वातीयाम् | 

वृकासुरस्य वृत्तान्तं वणेयति चतुर्भिः- 

शकुनिः घ तु नारदमेकदा 
त्वरिततोषमप्च्छदधीश्चरम् । 

प॒ च दिदेश्च गिरीश्यपासितं 
न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु 

श॒ुनिज इति ॥ सः शकुनिजः तु एकदा नारदं त्वरिततोषम् 

अधीश्वरमप्रच्छत् । सः यः पूर्वमुदाहरणत्वेन दशितः। शकुनिजः शकृ 

नेयो व्रकासुरः। तुविरोषे। एकदा एकस्मिन् दिनै । नारदं श्रीनारद 

|| २ ॥ 
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मुनिम्। त्वस्तितोषं सयःप्रसादम्। अधीश्वरम् इईश्वरम्। अप्रच्छत् पष्ट 

वान्] सः ष्च गिरीक्षम् उपासितुं दिदेश। सः श्रीनारदमुनिः। चका 

रस्त्वथ। गिरीशं शिवम्। उपासितुं तपसाऽऽराधयितुम्। दिदेश उप 

दिष्टवान्। न तु मवन्तम्। मवन्तं श्रीकृष्णम्। उपासितुं दिदेरोव्यस्या 

तापि सम्बन्धः। अत्र हेतुं दशयति--असाघुषु अबन्धुमिति। असाधुषु 
असजनेषु । बन्धुम् अवत्सरम् ॥ 

वृकायुरस्य तपःप्रकारं वरपाथनां चाह-- 

तपस्तप्त्वा घोरं स खल कुपितः सप्रमदिने 
शिरच्छित्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः । 

अतिक्षुद्रं रोर किरसि करदानेन निधनं 
जगन्नाथाद्व्रे भवति विषुखानां क श्चमधी;ः ॥ ४ ॥ 

तप इति॥ सः घोरं तपः तप्ठा सप्तमदिने कुपितः शिरः 
चित्वा स्यः पुरतः पूरहरम् उपस्थाप्य अतिक्षुद्रं रौद्र शिरसि करदानिन 
निधनं जगन्नाथात् वरे ख| सः शकरुनेयः। घोरं दारुणम् | सप्तम 
दिनि सपमे दिवसे। शिरः शौर्षम्। छित्वा स्वयमेनेनय्थः । सदः 
सटिति। परतः पुरस्तात्। पुरहरं शिवम् | उपस्थाप्य प्रस्यक्षीक्कत्य । 
अतिचुदरं कस्यापि पुरुषार्थस्यानुपयोगितया असारम्। रौद्रं मयानकम्। 
रिरसि मृधनि। करदानेन स्वस्य करार्पगेन । निधनं मरणपास्षिरूपम् । 
जहं ग्रस्य शिरसि करमपयामि, सः ज्ञटिति पञ्चतां गच्छेदितीदशं वर मिस्यथः। जगन्नाथात् जगदीशवराच्छिवात्। वत्र पायितवान् । ननु कुतोऽयं रोमनं कमपि वर्ं न वृत्रे इति चेततराह--मवति विमुखानां सुमधीः क्र ६पि। मवति श्रीवासुदेवे । विमुखानाम् जभक्तानाम्। शुमधी; श्ुमवुद्धिः | के न कुत्रापी्यथेः।। 

अथ दुराशयस्यास्य वरप्रदानेनापतितं मगवतो गिरीशस्यानथे दर यति-- 
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मोक्तारं बन्धशुक्तो हरिणपतिखि प्राद्रवत् सोऽथ रर 
देत्याद्धीत्या स्म देवो दिशि दिशि वहते पृष्टतो दत्तद्टिः। 

तूष्णीके सवैलोके त्र पद मधिरोक्यन्तयुदरीकष्य श्वे 
दृरादेवाग्रतस्त्वं पटुवट्वपुषा तस्थिषे दानवाय ॥५॥ 

मोक्तारमिति॥ अथ सः रुद्रं प्राद्रवत् । अथ वरप्राप्त्यनन्तरम्। 

सः वृकसुरः। रद्र शिवम्। प्राद्रवत् जगन्नाथेन दत्तो वरः सफटो न 

वेति परीक्षितुमभ्यद्रवदिव्यर्थः । अलोपमामाह--बन्धमुक्तः हरिणपतिः मोक्ता 

रमिव इति। बन्धमुक्तः बन्धनान्नोचितः। हरिणपतिः सिहः। मोक्तारं 

येन मोचितस्तम्। देवः दै्यात् भीत्या प्ष्ठतः द्दष्टः दिशि दिशि 

वरते स्। देवः क्िवः। दैत्यात् श्चक्रुनेयात्। भीप्या भयेन । प्ष्ठतः 
पश्चात् । दत्तदृष्टिः दत्ता अपता टृट्यन सः। दिशि दिशि सर्वासु 

दिष्चु। वरते स्म चचार। त्वं सर्वंशोके तुृष्णीके तव पदमधिरोक्षयन्तं 

रा्वमुद्ीक्ष्य अगतः दूरात् एव दानवाय पटुवडुवपुषा तस्थिषे। वत्वं 
श्रीवैकुण्ठः। सवलोके सकटेषु जनेषु । तृष्णीके प्राप्तधोरवरं वृकासुरमुद्री 

कष्यावचनेषु स्थितेषु । तव श्रीवैकुष्ठस्य । पदं विकुण्ठनिर्यम्। अपि 
रोक्षयन्तम् अधिरोदुं प्रवृत्तम्। शवे रिवम्। उद्वीक्ष्य दृष्ट । अग्रतः 

पुरस्तान्। दूरात् दूरे। दानवाय वृकाुराय। पटुवटुवपुषा पटुना निषु 

णेन वद्रवपुषा बहटृरूपेण । उपलक्षितः इति रोषः । अत्र पटुग्रहणेन भग 

वता गृहीतस्य वटुवेषस्य॒दशेनमातेणाुरस्तदायत्तचिततोऽभवदिति चोत्यते । 
तस्थिरे आत्मानं प्रदरयं स्थितोऽसि ॥ 

वृकायुरस्य भ्रयः दशेयति-- 

मद्रं ते शाङखनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिन्ञाचस्य वाचा 

सन्देदेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीमङ्ग मोरो । 

इत्थं त्वदवाक्यभूढः शिरसि कृतकरः सोऽपतच्छिननपातं 

भ्रलो धे परोपासितुरपि च गतिः श॒लिनोऽपि त्वमेव ॥ ६॥ 
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भद्रमिति ॥. सः छिन्नपातम् अपतत्। सः वृकापुरः | चिननपातं 

चिन्नमूक इव द्रुमः। अपतत् निपत्य प्राणांस्तत्याज । अत्र देतुः-- 

शिरसि कृतकरः इति । रिरसि मूधनि । कृतकरः कृतः अर्पितः करो 

येन तथाविधस्सन्! शिरसि करापणे हेतः--इव्यं वद्वाक्यमूढः इति । 
इयम् एवंविधेन । लद्वाक्यमूढः तव श्रवेकुष्ठस्य वबहरूपधरस्य वाक्येन 

वचनेन मूढः वश्चितः। भगवतो वचनप्रकारमाह--हे शाकुनेय ते भद्रम् , 
हे अङ्ग त्वम् अधुना पिश्चाचस्य वाचां भ्रमसि किम् न मदुक्तो सन्देहः 

चेत् तव मौरो अङ्गुीं न करोषि किमु इति शाकुनेय शकुनिज । 
ते तव । मद्रं श्ुमम्। भवदिवति रोषः। जयमुपचारः। अधुना इदानीम् । 

वाचा वचनेन । भ्रमसि मूढध्सन्नितस्ततो धावसि । मुक्तौ मम॒वचने। 
सन्देहः संशयोऽस्ति चेत्। मोरो शिरसि। अङ्गुरी करमियर्थः। न 
करोषि किमु नापयति किम्| अथानेनोदाहरणेन ब्म प्रकृते प्रतिपाय 

दर्शयति--परोपासितुः एवं भ्रंशः, .अप्चि शूलिनिः अपि स्वमेव गतिः 
हि इति। परोपासितुः अन्योपासकस्य। एवम् उक्तप्रकारेण) भ्रा; 
नाशः । आपिच किंञ्च। शूरिनिः शिवस्य] अपीति समुचये । कि 

पुनरन्येषामिति भावः| चतं श्रीकृष्णः । एवकारेणान्येषां व्यवच्छेदः । 

गतिः शरणम्। हीति प्रसिद्धौ ॥ | 

अथ महामुनेमृगोठतान्तसुपवर्णयन् भगवतः श्रीवैवुष्ठस्य महत्वं दर्शयति 
राभ्याम् 

मृुं किर सरस््रतीनिकटवासिनस्तापसा- 
खिमूतिपु समादिश्न्नधिकसच्यतां वेदितुम् 

अये पुनरनादरादुदितस्द्ररोषे पिधौ 
हरेऽपि च जिहिपिषौ गिरिजया पते त्वामगात् ॥ ७॥ 

[ क भृगुमिति ॥ सरस्वतीनिकरवासिनः तापा; तिमूतिषु अधिकसत्वतां 
भृगु समादिशन् किर । सरस्वतीनिकटवासिनः सरस्वत्या नयाः 
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समीपे वसन्तः। तापसाः सुनयः। तिमिर, बह्मुविष्णुगिरिदेषु ! अधि 

कसत्वतां महत्वम्। वेदितुं ज्ञातुम्। भृगुं तन्नामानं सुनिम्। समादि 

रान् नियुयुजुः । किलेति वार्तायाम्। भ्रगोः कृत्यं दशेयत्ययमित्यादिना-- 

अयं पुनः विधौ अनादरात् उदितशुद्धरोषे भिषिसिषौ हरे गिरिजया धृते 

अपि च सवामगात्। अयं पुनः भृगुः पुनः। विधौ विधातरि। जनाद 
रात् प्रणामा्करणरूपात् परिभवात्। उद्ितरुदधरोषै उदितः पूर्वमुयत्ः 
पद्ुद्धो निवारितो रोषो येन तथाविधे सति. जिर्हिसिषो -परिरम्भणारम्भ 
जनितेन रोषेण हन्तुमिच्छो । हरे रदः गिरिजया. भवान्या] धते 
निवारिते सति। जपि चेति समुचये । लां श्रीवेकुण्टम्। अगात् प्राप ॥ 

^~ 

सुप्त र्माङ््ेवि पङ्कजलोचनं तवां 
विप्रे षिनिध्रति पदेन यदोत्थितस्त्वम् । 

सर्वं क्षमस्व प॒निवयं भवेत् सदामे 

त्वत्पाद चिहमिह भूषणमित्यवादीः  ॥८॥ 

सुतमिति ॥ `विमे रमाङ्कखवि सु पृङ्जसेच्रनं तवां पदेन विनिपनति 

उलितः खं भदा इति .जवादीः। विपरि -सूृगुमुनो। रमाङ्कञवि रमाया 

रक्ष्या अङ्कभुधि उस्सह्तछे ॥ शिरः . कृसेति शोषः। सकं निद्राणमितयथः | 

पङ्कजलोचनं प्नक्षणम् । त्वां श्रीवेकुण्ठरूपं श्रक्कप्णम्। पदेन चरणेन । 

धिनि्तति वक्षःस्थले ताडयति सति। उर्थितः प्रबुध्य स्थितः। वं 

श्रीविकुण्ठरूपः श्रीकृष्णः। मुदा सन्तोषेण | अनेन पादप्रहारेऽपि भगवतः 

कोपठेशो नामूदिति चोतितम्। इति अनेन प्रकारेण। अवादौः उक्त 

वानसि । उक्तिकारमाह- हे मुनिवयं घव स्वं क्षमस्व, इह त्वसाद चिहं 

सदा मे भूषणं भवेत् इति। स॒निवयं सुनिश्रहठ। स्वै भवदागमने प्रव्युल्थान 

पादावनेजनवन्दनायकरणदूपं सकरूमपराधम् । क्षमस्व तितिक्षस्व। मा 

कोपं कुर्विद्यथः। इह मम वक्षसि । ̀  खतस्ादचिहं तव पादामस्य चिम् । 

सदा सन्ततम्। मे मम। मूषणं श्रीवस्तरपणारङ्करः । भवत् भकासतम् ॥ 
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अथ सारस्वतानां मेोक्षप्रापिमाद- 

नि्ित्यते च सुद्दं त्वयि बद्धभावाः 

सारस्वता मुनिवर दधिरे भिपोक्षम्। 
त्वामेवमच्युत पुनश्चुतिदोषदीनं 

सन्लोचयेकतनुमेव वयं भजामः ॥ ९ ॥ 

निध्ित्येति ॥ सारस्वताः ते मुनिवराः निश्चित्य खयि सुदं बद्ध 

भावाः विमोक्ष दधिरे च। सारस्वता; सरस्वतीतीरवासिनः। ते येऽधिक 

सत्तां वेदितुं भृगुं समाद्िरंस्ते। मुनिवराः महरषेयः। निधिद्य 

विधिगिरिशविप्णुनां स्वानुमूतं चेष्टितं भृगुमुखादुपश्रुस्याधिकसत्ववान् विष्णु 

 रेवेद्यवधार्य। त्वयि विष्णुरूपे श्रीकृष्णे। सुदृदं निश्वङं यथा भवति 

तथा। बद्धभावा: बद्धो धृतो भावो भक्तिरूपो येस्तथाविधाः सन्तः। 
विमोक्ष भगवरसायुज्यम्। दधिरे धृतवन्तः। 

च्युतिदोषहीनं सस्वोचयैकतनु स्वामेव भजामः। अच्युत विष्णो । पुन 

स्थ । एवं सारस्वतेषु मुनिवरेष्विव । पुनदच्युतिदोषहीनं पुनभशरूप 

दोषरदहिनम्। भक्तानां पुनभ॑रो 

हे अच्युत वयं पुनः एवं 

यथा न भवेत्तथा तेषामनुग्राहकम् । 

सत्वोचयैकतनु परिपूणंसत्वमात्रस्वरूपम्। सां श्रीङ्ृष्णम्। एवकारो विपि 
शङ्करयोव्यवच्छेदे। भजामः सेवामहे ॥ । 

आद वुपनिषद्धिरपि स्तुतं भगवन्तं प्राथयते-- 

जगत्सृश्यादो सां निगमनिकदेवैन्दिभिखि 
स्तुतं विष्णो सचित्परमरसमिद्ैतपुषम् । 

परात्मानं भूमन् पश्चपवनिताभाग्यनिवहं 
परीतापश्रान्त्य पवनपुरवासिन् परिभजे ॥ १० ॥ 

जगत्सृष्टयादाषिति ॥ दहे पवनपुरवासिन् भूमन् विष्णो अहं जग 
छष्टयादो निगमनिवहैः स्तुतं सचि्परमरसरनिेतवपुषं परासानं पडोपवनिता 
भाग्यनिवदं लां परीताषश्रान्ये परिमजे। पवनपुरवासिन् श्रीगुरुवायुपुर 
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नाथ। भूमन् परिपूणं। विष्णो श्रीनारायण। जगत्सृष्टयादो जगतां 
लोकानां सृष्टेरुसपादनस्यादो प्रारम्भे। निंगमनिवहैः उपनिषत्समूहैः। स्तुतं 

स्तवैः प्रीणितम्। सच्चित्परमरसरनिर्द्ेतवपुष सतः सत्तायाः चितः ज्ञानस्य 
परमरसस्य परमानन्दस्य च निद्धैतम् अभेद एव वपुः शरीरं॑यस्य॒तम्। 

सचिदानन्दस्वरूपमिस्य्थः । परालमानं परत्रह्मासमकम्। पडुपवनितामाम्य 
निवहं पड्ुपवनितानां गोपसीणां भाग्यनिवहं पुण्यस्तश्चयम् | तत्फरुभूतावतार 

मिव्यर्थः। लां श्रीह्कृष्णम्। परीतापश्रान्तये परीतापानां र्।रीरमानसरोग 

वाधाजातानां सन्तापानां श्रान्ये शमनाय परिभजे मक्तिपुरप्सरं भजामि । 

परीतापश्रान्ति प्रार्थयन् भगवद्भजनं करोमीव्यथः। नन्क्शरीरिणो निगम 
निवहाः कथं भगवन्तं स्तोतुं रक्नुवन्तीति शाङ्गामुपमया परिहरति- वन्दिभिः 

इव इति। यथा वन्दिनिः उनचैस्तरं स्तोत्राण्युपगायन्तः स्तुवन्ति, तथा एते 

मूर्तिमन्तः स्तुवन्ति स्मेतय्थः। स्चिमूतिषु विष्णावेव सत्त्वगुणाधिक्यपित्यत 

निगमनिवहस्तुतत्वमपि प्रमाण पिर्यवगन्तम्यम् ॥ 

इति वृकासुरवधवणेनं मूरतित्रितये भगवतः अओष्टयवणनं च 

पकोननवतितमदशकम् ॥ 

नवतितमदश्चकम् । 

गनु त्रिमूतिषु महत्व ्रीशङ्करस्येवेति स्कान्दादो बहुशः श्रुयते, 

तत् कथं विष्णोर्महस्वोक्तिरुपपयत हयाशङ्कां परिहरनाह-- 

वृकभृगुुनिमो हिन्यस्बरीषादिषत्त- 

प्वयि तवं हि मह्यं सवेश्वादिजैत्र् । 

स्थितमिह परमात्मन् निष्कला्वागमिनं 

किमपि यद्वभातं तद्धि सूपं तवेव ॥ १ ॥ 
९ 83 
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वृकमृगुमुनीति ॥ अयि परमासन् इह तव महत्वं वृकभृगुुनि 

मो हिन्यम्बरीषादिवृत्तेषु सर्वशर्वादिजेत्रं रथितं दहि। अयीति सम्बोधने। 

परमासमन् परमः विधिशङ्करादिभ्योपि महत्वेन श्रेष्ठ आत्मा रूपं यस्य 

तथाविध] परब्रह्मस्वरूपेति वा। इह जगति। तव श्रीकृष्णस्य । 

महं माहास्यम्। वृकमभृगुमुनिमो हिन्यम्बरीषादिवृततेषु वृको भूृगुमुनिर्मोहिन्य 

म्बरीषश्ादौ येषां तेषां वृत्तेषु चरतरिषु। सर्वशार्वादिजत्रं स्वेषां सकखनां 

रार्वादीनां गिरिजादीनां जैत्रं न्यूनतापादकम्। वृकमृगुमुनिमोहिन्यम्बरीषाणां 

चरितिषु श्वनेतम्, इन्द्रयागनन्दाहरणगुरुत्ानयनानर्पानवत्सस्तेयादिषु 

करमादिन्द्रवरुणयमाभिग्रहादिजेलनरेखथः । स्थितं दृदीकरृतम्। दीति प्रसिद्धो । 

निरुपाधिकपरब्रह्मलमेवोपपादयति-- यत् किमपि निष्कर्वांगमिन्नम् अव 

भातं तत् रूपं तव॒ एव हि इति। किमपि किञ्चित्। निष्का 

गभिन्नं निष्कले परमासनि अतोऽवक्ु विपरीतेषु च। 

गिरिषु चेयथः। अभिन्नं मेदहीनम् | 

सकरनिष्करभेदहीनम्। रूपं स्वरूपम्। तव श्रीकृष्णस्य! एवकारो 

ब्रह्मादीनां व्यवच्छेद) हीति प्रसिद्धौ] यस्मादेवं विष्णोरवस्थामेदा गिरि 
शादयः, तस्मास्तिमूतिषु विष्णोरेव महत्वमिति प्रसिद्धमि्यर्भः। उक्तच 
शरीमत्मागवते-- सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगणास्तेर्ुक्तः परः पुरुष एक 
इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिच्चहरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्न खल स्तव 
तनोृणां स्युः॥' इति॥ 

ननु “एवमेको महादेवो मायया गुणरूपथा। नामरूपक्रियामेदै भिन्न 
वत् प्रतिभासते ॥ इति वचनाच्छिवस्येवावस्थामेदो मूतियं प्राधान्यं 
च तस्ववत्याशङ्गय सनज्ञामेद एवायं विवाद इव्याट- 

मूतित्रयेशवरसदाशिप्रपश्चकं यत् 
माहुः पराेमवपुरेव सदाचिवोऽस्मिन्। 

तत्ेश्वरस्तु स॒ विङ्ण्टपदस्त्वमनेव 
तित्वं पुनभेजसि सत्यपदे त्रिभागे 

सकलेषु ब्रह्मविष्णु 

जवभातं प्रकाशितम्) तत् 

|| ९ ॥ 
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मूतित्रयेति ॥ यत् मूतितयेश्वरसदारिवपच्चकं प्राहुः तत॒ सदा 

शिवः असन् परासवपुः त्म् एव] अत्रादौ दौवा इति योजनीयम्| 
दोवाः शिवभक्ताः। यक्मद्धेतोः। मूर्तित्रयेश्वरसदाशिवपञ्चकं ब्रह्मविष्णु 
गिरिरोश्वरसदाशिवास्यानां मूर्तीनां पञ्चकम् । प्राहुः भक्षेण वणेयन्ति। 
तत रोवपक्षे वर्ण्यमानः सदाशिवः सदाशिवपदवाच्यः। अस्मिन् "विष्णुं 
पञ्चासकं वन्द्" इ्युक्ते पक्षे] परातमवपुः परब्रह्मस्वरूपः। तवं श्रीकृष्णः | 

एवकारोऽन्येषां व्यवच्छेदे। ईश्वरः त॒ सः विकुण्टपदः वं एव] ईश्वरः 

ईश्वरपदवाच्यः। तुर्विरोषे। विकुण्ठपदो वैकुण्ठवासी । सः पर्रहम्वरू 

पतयोक्तः। तवं श्रीकृष्णः । एवकारोऽन्यस्य ग्यवच्छेदे। एवं मूति 

पञ्चके सदारिवेश्वरपदवाच्यो भगवान् श्रीकृष्ण एवेद्युपपा्य विधिह रिहरपदं 

वाच्या अपि श्रीकृष्ण एवेद्युपपादयति--स्वं पुनः विभागे सत्यपदे वितं 

भजसि इति लं श्रीकृष्णः। पुनरि्यवधारणे) त्रयो भागा विधिहरि 

हररोका यस्मि्तस्तिभाग तस्मिन्| सत्यपदे सव्यरोके। त्रयाणां ब्रह्म 

विष्णुगिरिशानां भावल्िव तत् मजसि। सत्यलोकस्थब्रह्मविष्णुशिवस्थानेषु 

विमूर्तित्वमपि त्वमेव भजसीव्यथः। बऋ्या विष्णुः शिव ईश्वरः सदाशिव 
इति पञ्चमूतयो मगवतः श्ीङकप्णस्य रूपान्तराण्येवेति मावः॥ 

ननु यदि विष्णुशिवयोरभेदः, तहिं कथं विष्णोः प्राधान्यमुच्यते 

दव्याराङ्कय यद्यपि तत्वतो मेदो नास्ति, तथाऽ्प्युत्कर्षापकर्षावनयोर्भवत 

एवेव्याह-- 

तत्रापि साचिकतनु तथ पिष्णुमाह- 
धाता तु सखविरछो रजतैव पूर्णः। 

सोत्कटत्वमपि चास्ति तमोपिकार- 

चेष्टादिकं च तव शङ्करनाम्नि मरतो ॥ २॥ 

तत्रेति | तत्र जपि तव सात्तिकत्नुं विप्णुमाहुः। तत्र तिमूतिषु। 

अविस्थे विरोषे) तव श्रीकृष्णस्य। स,त्तिकरतनुं सत््वगुणमयी तनुम् । 



६६० नारायणीयम् [स्कम्धः-१० 

विष्णुं विष्णुपदवाच्यम्। आहुः भगवद्भक्ता ब्रुवन्ति | अथ धातमूर्तः प्रकृ 

तिमाह-- धाता तु सत््वविररः रजसा एव पूणः इति। धाता ब्रह्मा | 
तुविरोषे। सत्वविररुः कि्चिन्यूनसत्वगुणः । रजसा रजोगुणेन । एव 

कारस्तमोगुणव्यवच्छेदे। पूणः पसिपूणेः । बह्णः सत्वगुणमागोऽल्पः, 

रजोगुणेनैव पूरणविस्यथः। अथ शङ्करमूर्तेः प्रकृतिमाह-तव शक्कर 

ना्नि मूर्तो सत््वोत्करत्वमस्ति, अपि च तमोविकारचेष्ठादिकं च इति। 

तव श्रीकृष्णस्य शङ्करनाक्नि शङ्कर इति नाम यस्यास्तस्याम्। मूर्तौ 
तनौ । सत्वोर्कटस्वं सत््वगुणवहुरुखम्। अस्ति वर्ठते। अपि च किञ्च। 

तमोविकारचेष्टादिकं तमसस्तमोगुणस्य विकारशरेष्टाश्चादौ यस्य तत्] यद्यपि 
1 च, 

रङ्करमू्तौ सच्वगुणस्येव बाहुल्यम्, तमोगुणस्यास्पल्मेव, तथापि तमोगुण 
स्येव विकारचेष्टादयो द्यन्त इयथः ॥ 

न॒नु 'तवेश्वरस्तु स विकरुण्टपदस्स्वमेव' इति यदुक्तम् , तदयुक्तम् , 

'जग्बिकापतिरीशान उपस्यो गुणमूरत्तिमिः। दश्वरः परमालेको मायया स त्रिधा 
स्थितः ॥' इव्यक्तेरिति चेन्नेव्याह- 

तश्च त्रिमूर्येतिगतं परपूरुषं त्वा 
श्रवाः 4 € त्मनाऽपि खदु सवेमयत्वरेतोः | 

शंसन्त्युपासनविधो तदपि स्यतत 
तदरपमित्यतिद्टं बहु नः प्रमाणम् ॥ ५ ॥ 

तमिति ॥ तिमूतिगतं तं परपूरुषं तं स॒ उपासनविधौ रावीसमना अ 9 रि मूः ¢ 9 ॥ पच शंसन्ति, तिमूत्तिगं त्रिमूर्तीः विषिहरिहरान् अतिक्रम्य तुरीय 
तया स्थितम्। तं दोवानामीश्वरपदवाच्यम् | परपूरुषं परं ब्रह्माण्डात् बहि 
भागस्थितं पूरुषं पुरि ब्रह्माण्डे वसन्तं मह्ाण्डमभिव्याप्य स्थितम् , पुर्; अस्मिन्. णा, न ९ 

। ४ | यसन्तीत्यन्तगतानेकब्रहाण्डं च । त्वा श्ीकृप्णम् । सल्विस्यवधारण । 
शवासना शिवस्वरूपेण । अपरि चेति 
णिका वर्णयन्ति । जत्र हेतुमाह -- 

उपरसनविधो शैवानां मजनविधाने | 
समुचये । शंसन्ति रेवान् प्रति पौरा 
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सवमयत्वहेतोः इति। सर्वमयत्वस्य विधिह रिहरातकतवस्य हेतोः कारणात् । 
तवां सार्वरूपेणामिसन्धाय मजनमपि नायुक्तमिति भावः। सा शर्वमूर्तिरपि 
भगवतः श्रीकृष्णस्येवेति द्रढयति तत् अपि स्वतः तु तद्रूपम् इति नः अति 
ददं बहु प्रमाणमिति। तत् दोवेरुपास्यमानं श्व॑रूपम् । -अपिस्समुच्चये । 
स्वतः परभाथेतः । त्वह तव श्रीकृष्णस्य रूपम् । इति -जप्िन् विषये । 
नः अस्माकं वेष्णवानाम्। अतिदृदम् अवाधितनिश्चयोत्पादकम्। बहु 

अनेकम् । प्रमाणम् । अस्तीति रोषः। श्रुतिपुराणवचनप्रतयक्षादि प्रमाणानि 

बहूनि सन्तीयथः॥ 

उक्तस्य प्रमाणवाहुस्यस्य प्रामाणिकानां सम्मतं दशयितुमाह-- 

श्ीश्षङ्रोपि भगवान् सकलेषु ताव- 

स्यामेव मानयति यो न हि पक्षपाती । 
त्वज्िष्टमेव स हि नामसदस्चकादि 

व्याख्यत् मवत्स्तुतिपरश्च गति गतोऽन्ते ॥ ५ ॥ 

श्रीशङ्कर इति ॥ भगवान् श्रीशङ्करः अपि सकटेषु ताम् एव तावत् 

मानयति । भगवान् श्रीशङ्करः केरलेषु काररि' नानि देरोऽवतीर्णो सुद्रंसमूतः 

श्रीमच्छङ्करभगवसादाचायेः । शेवांशमूतोपीव्यपिशब्दार्थः। सकलेषु सकर 
रूपतया स्थितेषु विधिहरिहरेषु। लां विप्णुहूपं श्रीकृष्णम् । एवेत्यन्य 

यो गव्यवच्छेदे । तावन्मानयति अचेयति स्म । यः पक्षपाती न हि। यः श्रीमच्छ 

ङरमगवत्पादाचायैः। पक्षपाती पक्षपातवान् । न। रोवांशजोऽपि रिव 
विप्णुभेदरहित इत्यथः । हीति प्रसिद्धो । अत गमकमाह-- सः नामसहस 

कादि त्वन्निष्ठमेव ग्याख्यत् , भवस्स्तुतिपरः अन्ते गति गतः च इति । सः श्रीम 

च्छद्करभगवत्पा दाचार्थः नामसहस्रकादि नामसहसकं सहस्ननामखोत्रमादौ यस्य 

तत् । आदिशब्देन श्रीगीतादि गृह्यते । लचरषठंविष्णुपरम्। न शिवपरमि 

स्येवकारार्थः। व्याख्यत् विरोषेण व्याख्यातवान् | सहस्नामगीतादिकं शिव 

परतया व्यास्यातुं शक्तो पि वि्णुपरतयेव व्यारूयातवानित्यथः । भवततुतिपरः । 
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श्रीमद्विष्णुपादादिकेशान्तवर्णनस्तोत निर्माय तेन भवन्तं स्तुवननिव्यथः । अन्ते 

देहत्यागानन्तरम् । गतिं मोक्षम् । गतः प्राप्तः चकारः समुचये ॥ 

सकटेषु तामेव मानयतीति यदुक्तं तदेव विश्दयति-- 

मूतिल्यातिगञुवाच च मन्त्रश्च 
स्यादौ करायसुषमं सकरेश्वरं॑स्वाम् । 

ध्यानं च निष्करमसो प्रणवे खल्क्तवा 
त्वामेव तत्र सकर निजगाद नान्यम् ॥ ६ ॥ 

मूतित्रयातिगमिति ॥ असौ मन्तरशास्वस्य आदौ सक्टेश्वरं त्वा 
मूतिन्नयातिगम् उवाच च । असो इ्युत्रवाक्यादध्याहियते। असौ श्रीमच्छ 
इरभगवत्यादाचायंः। मन्शास्तस्य आदो भ्रथनारम्मे मङ्गखलेनेव्यथः। सकले 
धरं सर्वरम्। कंरायसुषमं कलायकुसुमस्येव सुषमया परमञ्चोभया युक्तम्| 
लं श्रङ्ृष्णम् । मूतिलयातिगं मूरतित्रयमतिक्रम्य स्थितं सन्तम् । तुरीयं 
परमेश्वरमिद्यथः। उवाच वणितवान्। असौ च प्रणते निष्कं ध्यानमुक्त्वा 
खलं तत्र सकं स्वामेव निजगाद । असौ पूर्ोक्तः। चकारस्य । प्रणवे 
ओङ्कारे । तदथविदृता वित्यथः। निष्कं ब्रहमासकम् | ध्यानम् उक्त्वा 
खलं उक्त्वव । तल्ल॒निष्करध्यानाङ्गखे | सकलम् विष्णुरूपम्। त्वा 
्रकृष्णम् । एवकारोऽन्यव्यवच्छेदे। निजगाद वणितवान् । अन्यम् न। 
अन्यं शिवम् । न निजगादेत्यत्नापि सम्बध्यते | 

पुराणानां विष्णुमहिमपरतवं पुराणसंग्रहे स्पष्टं वरण्व॑त इ्याद-- 

समस्तसारे च पुराणसंग्रह 
विशयं तवन्महिमेव व्यते | 

तिमूतियुक्सत्यपद त्रिभागतः 
पर पदं ते कथितं न शिनः ॥ ७ ॥ 
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समस्तसार इति॥ समस्तसारे पुराणसंग्रहे च त्वन्महिमा एव 
वण्यते, विसंशयम्। समस्तसरे समस्तानामष्टादश्चमहापुराणानासुपपुराणानाम् 
च सारे सारा्थकथनरूपे। पुराणसंग्रहे तदाख्यग्रन्े | त्वन्महिमा तव श्रीङ्कष्णस्य 

महिमा माहास्यम्। एवकारो गिरिशादिमाहास्यव्यवच्छेदे | वण्यते प्रतिपा्ते। 

विसंशयम् अतर संशयो नास्तीत्यथः। कुत इत्यत आह --त्रिमूर्तियुक्सत्य 

पदविभागतः परं ते पदं कथितमिति। त्रिमूतियुक्सत्यपद चिभागतः त्रिमूति 

युक्ताः सत्यपदे सत्यलोके ये त्रयो भागा लोकास्तेभ्यः। पञ्चम्यर्थे 

तसिः} परं परस्तात्। ब्रह्मण्डात् बहिःस्थितमिव्यथः। ते तव श्रीक 

ष्णस्य पदं वेकुण्टलोकः। कथितमुक्तम् । शूरिनिः न । शिवस्य 

न । पदं कथितमि्यत्रापिं सम्बन्धः ॥ 

श्ीमाधवाचार्योपि पुराणसारे विष्णुमेवावणेयदित्याह-- 

यद्त्राक्मकट्प इह भागवतद्वितीय-- 

स्कन्धोदितं वपुरनावरतमीश धात्रे । 
तस्येव नाम हरिशवेुखं जगाद 

श्रीमाधवः शिवपरोपि पुराणसारे ॥ ८ ॥ 

यदिति।॥ दहे ईश इह ब्रह्मकल्पे मागवतद्वितीयस्कन्धो दितं यत् 
वपुः धत्रे अनावृतम् , श्रीमाधवः पुराणसरि तस्य एव हरिशवसुखं नाम 

जगाद। शश नाथ। इह इदानीन्तने। ब्राह्मकस्पे यस्मिन् कल्पे ब्रह्मा 

अमूतम्मिन्। ब्रह्मणः प्ाुरमावानन्तरमाचदिनारम्भ इत्यर्थः। भागवतद्वितीय 

स्कन्धोदितं श्रीमद्भागवतस्य द्वितीयस्कन्धे उदितसुक्तम्। वपुः शरीरम्। 

धात्रे ब्रह्मि। अनावृतं प्रस्यक्षीकृतम्। त्वयेति रोषः। श्रीमाधवः श्री 

माधवाचार्य : | पुराणसरि स्वकृते तदाख्यमन्थे। तस्य ब्रह्मणे द रितस्य 

हपस्य | एवकारोऽन्यस्य व्यवच्छेदाथैः। हरिशवेमुखं हरिः रवः इत्यादि 

करम्। नाम अभिधानम्। जगाद वगितवान्। ननु श्रीमाधवस्तथा 
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वर्णेयतु, तत का हानिरिति चेत्तत्राह--िवपरः अपि इति। शिवपरः 

दोवः। अपीति विरोधे ॥ 

ननु गोप्ता विप्णुस्तमोमूर्तिर्व्यापरेण तु सात्विकः इत्यादिवचने 
हरे निकृष्टता श्रीवेदव्यासेनैवोक्तेदयाशङ्कयाथेवादत्वेन तस्याततरत्वमाह द्वाम्याम्-- 

ये स्वप्रक्ृत्यनुगुणा गिरिं भजन्ते 
तेषां फरं हि दये तदीयभक्त्या | 

व्यासो हि तेन कृतवानधिकारिहेतोः 
स्कान्दादिकेषु तव हानिवचोऽभबादः ॥ ९॥ 

यं इति॥ ये स्वप्कृत्यनुगुणाः गिरिशं भजन्ते तेषां टया तदीय 
भक्त्या एव फर हि । स्वप्रृव्यनुगुणाः स्वस्य प्रकरति प्राग्जन्मवासनाम 
नुगता गुणा येषां तथा विधाः सन्तः। गिरिशं रिवम्। भजन्ते सेवन्ते । 
“यस्येच्छा जायते यर्िमस्तं देवं स समाश्रयेत् इति न्यायादिति 
मावः। तेषाम् तेषां गिरिशसेवकानाम्। दृटया तिश्चर्या | तदौोयभक्त्या | 
गिरिशिमक्त्या । एवकारेणेतरभक्तिव्यवच्छेद; । फरु सेवाफरम्। भवि 
प्यतीति रेषः। दीति प्रसिद्धो। तेन हि व्यासः अविकारिदेतोः स्कान्दा 
दिकेषु अर्थवादः तव हानिवचः कृतवान्। तेन यस्मात् स्वस्ववासनानु 
गुणं तत्तदेवसेवाफरं भक्तः प्राप्तोति, ठस्मद्धेतोः। हिरवधारणे । अधिकार हेतोः गिरिशिमजनाधिकारिणां प्रयोजनाय । स्कान्दादिकेष स्कान्दप्रभृतिषु प्राणेषु । जादिशब्देन रिवपुराणादि गृह्यते । अ्थवादैः गिरिदमजनरच्यु 
सादकेमूताथकीतनादिमिखिविधरवैचनैः । तव॒ श्रीकृष्णस्य । हानिवचः 
न्यूनतापादकवचनम्। कृतवान् उक्तवान् ॥ 

रच्युखादना$ च ॥ ननु सुच्युतादनाथ चेत्, गिरिजं स्ुवीतैव व्यासः, किम विष्णो 
हानिवचः कृतवानित्याशङ्ायामाह-- 

भूताथकीतिरनुवादविरुद्रवाद 
तेधाऽ्थवाद गतयः खलु रोचनार्था, ! 
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स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विशुदधवादा- 

स्त्वत्तामसत्वपरिभूत्युपशिक्षणाचाः ॥ १० ॥ 

भूताधति ॥ मूताथकीतिः अनुवादविरुद्धवादौ त्रेधा अ्थवाद्गतयः 

रोचनार्थाः खलु । भूताथकीतिः मूतानामतीतानाम् अर्थानां चरितानाम् । 

दुष्टग्रह शिष्टरक्षणभक्तवात्सल्यादिश्चतचरसचरितानामिव्य्थः । कीतिः केतनम् । 

अनुवा्श्च विरुद्धवादश्चानुवाद विरुद्धवादो । अयमेव भजनीयो भगवान् , अहौ 

भाग्यं तव, यत्ते मतिरीदृशी संवरृत्ते्यादिवचनमनुवादः ।] विरुद्धवादस्तु अयं 

देवखिमूर्तिषु . हीनगुणस्तामसः को षठः कामदानासमथेः, किम्थ॑मयं सेव्यते, 

अस्माद्विपरीतगुणोऽयं सेव्यतामित्याक्षेपवचनम् । ईतीप्यध्याहतैग्यम्। इति 

एवम् | त्रेधा तिस इत्यथः । अर्थवादगतयः अथवादानां गतयः मार्गाः 

प्रकारा इत्यथः। रोचनार्थाः भजने रुच्युत्पादकाः । खल्वित्यवधारणे । भवन्तीति 

रोषः। अत्र॒ व्वत्तामसत्वपरिभूव्युपशिक्षणा्याः विरुद्धवादाः स्कान्दादिकेषु 

बहवः। अत एषु मूताथकीर्तनादिषु मध्ये | त्वत्तामसस्वपरिभूल्युपरिक्षणायाः 

तव श्रीकृष्णस्य तामसं तमोगुणमयत्वं परिभूतिभिरिशादिमभ्यः परिभवः उप 

रिक्षणं सासनं च आदा येषाम् ते। विरुद्धवादाः विष्णुरपि यत्प्रसादमव 

रम्बते, अहो गिरिशस्य प्राधान्यमित्यादयः । स्कान्दादिकेषु स्कान्दपुराणरिव 

पुराणादिषु । बहवः असंख्याः । सन्तीति रोषः। सर्वं एवैते गिरिशमजन 
रुच्युत्पादकाः, न तु विष्णोस्तामसस्वपराजयादौ प्रमाणभूता इत्यर्थः ॥ 

उक्तर्थिं स्वकपोककल्पितत्वशङ्कां वारयन् कविः शोतृश्रद्धां सम्पा 

दयति-- 

यच्किश्िदप्यविद्षापि बिभो मयोक्ते 
तन्मन्रशाख्चवचनाचभिद्शमेव । 

व्यासोक्तिखारमयभागवतोपगीत 

केशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् ॥ ११॥ 
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यदिति॥ दे विमो अविदुषा अपि मया किञ्चित् अपि यत् 

उक्तम् , तत् मन्वशास्लवचनाचमिदृष्टम् एव । विभो सवेभ्यापिन् । अवि 

दुषा विजञानरहितेन। अपिर्विरोधे। किञ्चिदपि अल्पमपि । उक्तं वणि 

तम्। तत् मयोक्तम्। मन्त्रशा्वचनायमिदृष्टम् मन्त्ररास्वचनादिषु 

अभिदृष्टं सर्वतः प्रतिपादिततया ज्ञातम्। एवकारोऽनमिदृष्टानां स्वकपोर 

कल्पितानां च व्यवच्छेदे] अथ प्राथेयते- हे व्ासोक्तिसारमयभागवतोप 

गीत परासमन् वं शान् विधूय भक्तिभरं कुरु इति। व्यासोक्तिसार 

मयमागवतोपगीत व्यासश्योक्तोनां वचनानां पुराणरूपाणां सारमये सारस्वरूपे 

भागवते उपगीत सरसं पुनः पुनरपि वर्णित। परासमन् परत्रह्मस्वरूप । केशान् 
आधिमोतिकानाध्यारिमकांश्च सन्तापान्। विधूय निराकृत्य] भक्तिभरं स्यि 

भक्त्यतिदायम्। कुरु विधेहि ॥ 

इव्यागमादीनां भगवस्येव परमतात्पय निरूपणं 

नवतितमद्राकं सेकम् ॥ 

इति श्रीनारायणीयस्तोजव्यास्यायां बाटबोधिन्यां 

दश्षमस्कन्धपरिच्ठेदः | 

आदितः शछोकसंख्या ९३४ 



एकादश्चस्कन्धपरिच्छेदः 

एकनवतितमदश्नकम् । 

एवं प्रव्रृतिरक्षणा भगवहीखा वणं वित्वाऽनन्तरं भक्तानां म॒क्तिमागेप्रदर्च 

नाय निवृत्तिरक्षणास्ता व्णयितुमारभमाणः प्रथमं मोक्षोपायमोलिमूतस्य भगव 
द्पासनस्य माहास्म्यं दशयति-- 

श्रीकृष्णं त्वत्पदोपासनमभयतमे बदमिथ्याथेद्टे- 
€ £ ॥ [} ^. चे 

मत्यश्यातेस्य मन्ये व्यपसरति भयं येन सवात्मनेव । 

यत्ता्रखत्प्रणीतानिह भजनविधीनास्थितो मोहमागी 

धावनप्यावरताक्षः स्ति न इहचिदेषदेवाखिखात्मन् ॥ १ ॥ 

श्रीङृष्णोति ॥ दे देवदेव अखिरात्मन् श्रीकृष्ण अहं त्वतदोपा 

सनं बद्धमिथ्याथेद््टेः मस्य॑स्य आतस्य अभयतमं मन्ये। देवदेव देवानां 

ब्रह्मादीनामपि देव । अखिलालमन् सवेचराचरस्वूप। श्रीकृष्ण श्रीड्कष्णद्पे 

णावतीर्णं॒विष्णो । तदित्यताध्याहरतम्यम्, उत्तरत्र यच्छब्ददर्थनात् । 

तत् तस्माद्धेतोरिति मननक्रियया सम्बन्धः । त्वखदोपासनं तव श्रीकृष्णस्य 

पदोपासनं पादारविन्दभजनम्। बद्धमिथ्याभेदष्टेः बद्धा रूढपदा मिथ्यार्थ 

शरीरादौ दृष्टिः अहम्ममाभिमानो यस्य तस्य। अत एव मर्त्यस्य जनन 
मरणघर्मिणः। तस्मादेवारतस्य आध्यासिकाधिदै विकाधिभौतिकदुःखपरम्परा 
पीडितस्य | अभयतमे न वियते भयं यस्मात्तदभयम् , अतिङयेनाभयमभयत 

मम्] जननमरणरूपसंसारनिवतकमिस्यथेः। मन्ये चिन्तयामि । अभय 
तमत्वमाह-- सर्वात्मना येन मयं व्यपसरति एव इति। सर्वासमना सवं 

परकरिण करियभाणेन। येन मगवदुपासनेन । भयं जननमरणभीतिः। न्य 

सरति विषेण दूरतो गच्छति। नर्यतीत्यथः। एवकारोऽवधारणे। न 

किञ्चिदप्यवरिष्टं तिष्ठतीति भावः। उपासनसाधनेषु भगवद्धरमोऽकुतोभय 
इत्याह-- यत् इद त्खमणीतान् भजन विधीन् तावत् आस्थितः आवरताक्षः 
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मोहमर्गे धावन् अपि कुहचित् न स्खरुति इति। यत् यस्मात् कार 

णात्। तन्मन्य इति पूर्वेण सम्बन्धः । इह भगवेद्धननमाभषु मध्ये । तवस 

णीतानू भक्तानुग्रहाय त्वया श्रीकृष्णेन प्रणीतान् स्वमुखेनैव प्रोक्तान् भागव 

ताख्यान्] भजनविधीन् भजनस्य विधीन् धमान्। तावत् सत्सङ्द्रारा 

क्रमेण| आस्थितः आशधितः। अआव्ताक्षः निमीरस्तिनयनद्वन््रः। श्रुति 

समृत्याख्यनयनद्रयरदितोपीस्यथेः । श्चंतिस्मृती उमे नेत्रे विप्राणां परिकीतिते। 

एकेन रहितः काणो द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः॥ इति वचनादिति भावः। 

मोहमारम मोहस्याज्ञानस्य मा द्वारमूतरथ्यापणगणिकाख्यगेोष्ठया दिप्रदेरोषु । 

धावन् किञ्चित् किञ्चिदतिक्रम्यातिक्रम्यानुतिष्ठन्। अधिर्विरोषे। कुहचित् 

कचिदपि। . अनुष्ठाने वैकल्यादिना न प्रस्यवायी स्यात्, नापि फरस्या 
निस्यतया पुनरपि संसारी स्यादिस्यथः। भगवस्णीतमजनविधिसमनुष्ठानमपरभा 
वोऽयमिति वेदितम्यम् ॥ 

तानेव भागवतान् धर्मानाह-- 

भूमन्. कायेन वाचा बहुरपि मनसा द्वरप्रेरितासमा 
यद्यत् इवं समस्तं तदिह परतरे तखय्यसापर्पयामि । 

जात्याऽषीह श्वपाकस्त्वयि निदहितमनःकमेवागिन्दियाध- 
प्राणो विशं पुनीते न तु विभ्ुखभनाप्त्वत्पदाद्धिपवैः | २॥ 

भूमन्निति।॥ हे मूमन् असो अहं कायेन वाचा मनसा अपि 
सवहर्रेरिता्मा मुहुः यत् यत् कुवे तत् समस्तं॑प्रतरे इह त्वयि अर्प 
यामि। भूमन् परिपूणं। असौ अनन्यशषरणः। कायेन शरीरिण | 
वाच वागिन्दरियेण । मनसा अन्तरिन्दियेण। अपिशब्दात् सर्वन्दरिथैरि 
स्यथः । लह्ररपेरितात्मा तवान्तर्यामिणः श्रीकृष्णस्य टेन वासनां 
रूपेण प्ररितः जास्रा मनो यस्य सः । मुहुः नैकवारम् । सवेदाऽपीत्यर्ः | 

अ ॥ ष 4 9 के + कुथ करोमि। अयमथेः--न केवलं विहितं कति नियमः. किन्तु स्वभा 
वानुसारि रोकिकमपि सकलं कर्म श्रीकृष्णे समर्पितं चेत् मगवद्धर्मो मव 
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त्येवेति। तत् सवं सकरविधं कर्म । परतरे परासनि। इह पुरो 
टरयमाने । त्वयि श्रीृष्णे अपयाति श्रीक्ृप्णायेदमिति समर्षयामी्य्थः। अय 

माश्यः-- यथा राज्ञा प्रेरितस्य राजपुरुषस्य कम॑ राज्ञः प्रीतये मवति, तथा सर्वाम 

नेश्वरेण प्रेरितस्य मम सकलमपि कर्म श्रीङृष्णप्रीतये स्यादिति। एवंविधस्य 
मगवद्ध्मस्यानुष्ठातुर्माहास्यमाह- इह जात्या श्वपाकः अपि त्वयि निहितमनः 

कर्मवागिन्दियाथप्राणः विधं पुनीते इति। जात्या जन्मना। श्वपाकः 
श्वपचः । वेदमन्त्रादिश्रवणेप्यनर्होऽन्त्यजातिज इव्यथः । अपिर्विरोधे । 

त्वयि श्रीङृष्णे। निदहितमनःकमवागिन्दियाथपराणः मनः सङ्खरपविकल्पास्मकं 
मानसं कक, कर्म कायिकं कर्म, वाक् वाचिकं कमे, इद्दियाणि ज्ञानकर्मरक्षणानि, 

अर्थाः तद्विषयाः, प्राणाः प््चविधाश्चेति मनःकर्मवागिद्धियाथप्राणाः निहिता 

मनःकर्मवागिन्दियार्थप्राणा येन तथा विधस्सन् | विभिपरतिषेषरक्षणं सवे कमं देह 

वाङ्मनःप्रधानम् , इतरेसद्रियकर्मणां तद ्गतयाऽत्र देहादिलयाणां परथगुपादानम्। 

विश्व॑ रोकम् । किं पुनस्ततरव्यष्वेकांशमणुप्रायमासमानमिति भावः| 

पुनीते तीर्थीकरोति । भगवद्धम॑स्याननुष्ठातुरवस्थामाह -- विपरवथ॑ः त्वत्पदात् 
विमुखमनाः तु न इति। विप्रवरः ब्राह्मणश्रेष्ठः । सन्ध्योपासनवेदाध्ययना 

यवदयानुषटेयेषु स्थिरतरचित्तः उत्तमनब्राह्मण इव्यर्थः। विरोधाथस्यापिशब्द 
स्थात्र गम्यमानतादप्रयोगः। पुनः का कथा श्वपचस्येति मावः} त्वस्य 

दात् तव श्रीङ्कष्णस्य पदात् चरणकमण्द्रयात्। विमुखमनाः विमुखं स्मर 

णादिरहितं मनो यस्य॒ तथाविधः सन्। तुर्विशेषे । तमाह--नेति। 
पुनीते इत्यत्नाप्यनवेति। न पावयतीस्यथः ॥ 

ननु विषयविक्षिप्प्य कुतो मनःकर्मवागादीनां भगवत्ति समर्षणं 

मवतीद्याशङ्कय न तावद्विषयो नाम वाप्तवतोऽप्ति, किन्तु मनोविरास 

मालम् , अतो मनोनिरोधपूर्वक भगवति सवं समपयेदित्यमिप्रयेणाह-- 
9 

भीतिर्मामि द्वितीयादि नु मनःकल्वितं च द्वितीयं 

तनेकयाम्यासकीलो हृदयमिह यथाशक्ति इद्धया निरुन्ध्याम् । 
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मायाविद्धे त॒ तस्मिन् पनरपि न तथा भाति मायाधिनाथं 

तं त्वां भक्त्या महस्या सततमनुभजनरीश्च भीति विजद्याम्।। ३ ॥ 

भीतिरिति॥ भीतिः द्वितीयात् भवति नाम। भीतिः संसारभयम्। 

द्वितीयात् आसमीयवेनामिमन्यमानाच्छरीरादेः। नसवासनः। नामेति प्रसिद्धौ । 

देहादेरासीयत्ध्य सङ्कल्पमाततामाह-- द्वितीयं च मनःकल्पितं ननु इति। 
द्वितीयम् आसमीयत्वेनामिमन्यमानं रारीरादि। मनःकल्पितं मनसा सङ्कल्प 

विकल्पासिकयाऽन्तःकरणवृत्या कल्पितमारोपितम्) न॒ तु वास्तवत्वेन 

स्थितम् । नन्विति निश्वये। ययेवं तरिं प्रथमं मनसो नियन्लणं कर्तव्यम् , 

तत् कथमिव्यत्राह- तेन अहम् पेक्याभ्यास्तशीरः हृदयं बुद्धया यथाशक्ति 

इह निरुन्ध्यामिति। तेन शरीरादेमनःसङ्कल्पजनितत्वेन हेतुना। रेक्याभ्यास 
सीरः पेक्यस्यद्रतस्याभ्यासे शीरमस्यास्तीसैक्याभ्यासशीरः सन्। यथा 
द् दिरुदन्नस्य घट देमदायात्मकलवम् , तथा ब्रह्मण उन्नतात् बरवद सर्यम् , न 
ततः प्रथक्िञ्चिदस्तीति चिन्तनशीरुः सननिरयर्भः | 

निश्चयासिमिकयाऽन्तःकरणवृत्या 

निरुन्ध्यां नियच्छेयम् | 

हृदय मनः। बुद्धया 
यथाशक्ति यावदुबुद्धिवलम्। इह दये | 

मीतिजनकशरीरा्यहम्ममाभिमानादिपस्मरिमणान्मनो 

निवारयेयमिख्थः, तथाप्येकंयन्ञानस्य स्थिरतयाऽनवस्थाने' देतुमाह-- तस्मिन् 
मायाव्िद्धितु पुनः अपि तथा न भाति इति। तस्मिन् बुद्धया निगृहीते 
मनसि । मायाविद्धे मायया तत्कार्ममूतकामक्रोधादिमिरिवयर्थ, । आविद्ध 
समन्तात् प्रसते सति। तविशेषे। तदिस्यताष्याहरतव्यम्। 

| पुनरपि पश्चादपि तथा स्थिरतया | 

संसारमीतिस्स्यञ्यत इत्यत्राह- हे ईश 

तत् एेक्यम्। 
न भाति न प्रकते] तर्हि कथं 
अहं मायाधिनाथं तं लां महत्या 

भक्त्या सततम् जनुभजन् भीति विनद्यामिति। देश नाथ। मायाधि 
नाथ मायाया अधिनाथं स्वामिनम्) तं भक्तरक्षणेकत्तानतवेन प्रसिद्धम् 
तवां श्रीृष्णम्। महत्या अनपायिन्या | भवत्या मरमरक्षण तं 
सवदा । अनुभजन् भजनं कुवाणः। मीति [6 + | र 
त्य्जयम् || 
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भगवद्भजनस्य भक्त्या कतेग्यत्वात् कथं भक्तेरुतपद्यत इति चेत्तताह-- 

भक्तेरुत्पत्तिवृद्धी तव चरणज॒षां सङ्गमेनेव पुंसा- 
मासाे पुण्यभाजां भिय इव जगति श्रीमतां सङ्गमेन । 

तत्सद्धो देव भूयान्मम खड सततं तन्युखादुनिमषद्धि- 
स्त्वन्माहात्म्यप्रकारिभेवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा ॥ ४ ॥ 

भक्तेरिति ॥ भक्तेः उत्पत्तिवृद्धी तव चरणजुषां सङ्गमेन एव पुंसा 

मासि । ` उदत्तिश्च वृद्धिशयोखत्तवृद्धी । तव॒ श्रीकृष्णस्य । चरणजुषां 

चरणौ पदकमले जुषन्ते सेवन्त इति चरणजुषस्तेषाम्। सङ्गमेन संसर्गेण । 

नान्येनेव्येवकाराथः । 'सत्सेवया विना कस्य विष्णुभक्तिः प्रजायते इति 

वचनादिति भावः। पुंसां पुरुषाणाम् । आसताये प्राप्तुं शवये ] भवत इति 

रोषः। तहिं भगवच्चरणसेवकानां सङ्गमः कथं स्यादित्यत आह-पुण्यभाजा 
मिति। अनेकजन्भाजितपुण्यसच्चयवतामेव भगव्दवक्तसङ्खमः स्यादिति भावः। 

अ्लोपमामाह - जगति श्रीमतां सङ्गमेन श्रियः इव इति। श्रीमतां धनधान्यादि 

समृद्धया सम्पन्नानाम्। सङ्गमेन सम्प्फण । धियः धनधान्यादे; । उसत्तिरद्धी । 

आसये इत्यत्रापि सम्बध्यते। यथा अल्पधनो बहुधनैः सह कयविक्रयादि 

कुर्वाणः सम्पन्नो भवति, तथा पुण्यतज्चया्दच्छयोपगतभगवद्धक्तसङ्गमस्तदरण्य 

मानमगवत्कथाश्रवणोपजातभक्तिः अत एव पुनभ॑गवस्कथा वणेयन् क्रमेण 

भक्तेः सुदृदतवं प्राप्तोतीति मावः। अथ कविस्तत्सङ्खं प्राथेयते- हे देव मम 

खट सततं तप्सङ्गः भूयादिति । देव श्रीकृष्ण । खल्विति निश्चये । सत 

तम् अनवरतम्। तन्सङ्गः तेषां भक्तानां सङ्गः सम्पकंः। प्राथनायाः फ 

माह -- तन्मुखात् उन्मिषद्धिः त्वन्माहात्म्यप्रकारेः भवति सुदृढा उदूधूतपापा 

भक्तिः च इति। तन्मुखात् तेषां भक्तानां सुखात् ¦ उन्मिषद्धिः मिथो भगव 
चरितभस्तावे प्रादर्भवद्धिः न तु तैरुपदिषटैः। अनेन तेषां भगकच्चरितवणेन 
भीरं व्यज्यते। लमाहार्म्यप्रकोरैः श्रवणस्मरणनामसङ्कीतेनादिमागंभेदैः | 
मवति खयि श्री्प्े । खुद्दा उनपाथिनी। उद्पृतपापा उदुधूतानि निभ 
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तानि पापानि दुरितानि यया सा। भक्तिः प्रमरक्षणा | -चकारः समुच्चये । 

मम | सततं . भूयादिलयलराप्यनुषञ्यते। यथा दूरतोऽपसारिततिमिरनिकर एव 

तरणिरुदेति .तद्वदृदूरोप्सारितदुरितनिचया अनपायिनी भक्तिश्च सततं मम 

भूयादिति भावः ॥ 

अथ मक्तसङ्खममावेण स्वस्य साधनभक्तिद्वारा साध्यमक्सयुखत्तिप्रका 

रमुतदयन् प्रथमं स्वस्य मक्तिमर्गऽधिकारपापिमाह-- 

भेयोमागैषु मक्तावधिकबहुमतिजन्मकमाणि भूयो 
गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रतं प्रहरूतात्मा] 

उद्यद्वासः कदाचित् इह चिदपि स्दन् क्रापि गजेन् प्रगाय- 
न्तुन्मादीव प्रनूत्यत्नयि छर करुणां सोकबादयरेयम् ॥ ५ ॥ 

श्रेयो मार्मष्विति | अयि तवं करुणां कुर्। अयीति सम्बोधते। 
श्रकरष्णेति रोषः। लं श्रीकृष्णः। करुणाम् अनुकभ्पाम्। कुरु विधेटि । 
किं तयेव्यत्राह- अहं प्रेयोमाभषु भक्तो अधिकबहुमतिः क्षेमाणि जन्मक 
मणि नामानिं अपि मूयः गायन् तदुभयतः प्रहुतं ॑प्हुतासा कदाचित् 
उथद्धासः कुहचित् रुदन. कापि गजेन् प्रगायन् भ्रनृत्यन् अपि उन्मादी 
इव रोकयाह्यः चरेयम् इति। श्रेयोमर्गेषु भ्रेयसः पुरुषार्थस्य मोक्षस्येति 
यावत्। मर्भषु प्राततिसाधनेषु भक्तिज्ञानक्ेतपोदानत्रतादिषु मध्ये, भक्तौ 
भक्तिमार्गे । अधिकबहुमतिः अधिका प्रवृद्धा बहुमतिः श्रद्धा यस्य सः। 
अनेन भक्तिमार्गे अधिकारिता प्रदशिता। उक्तश्च--्यद्च्छया मत्कथादौ 
जातश्रद्धस्तु यः पुमान्! न निविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ।' 
इति। क्षेमाणि पुरुषाथसाधनरूपाणि । जन्मकर्माणि भगवदवतारचर्तानि। 
नामानि श्रहृष्ेत्यादीनि। अपिः समुचये । मूयः पुनः पुनः | गायन् 
कीतेयन्। पतच स्मरणादीनामप्युपरक्षणम्। एवं साधनमक्तिकाम उत्त | 
तदुभयतः तयोरभगवदवतारचरितर्णननामसङकनयोरुमयतः सुमाद्धतोः । श्र्रतम् 
अतिसीघ्रम्। अनेन साधनभक्तिरामात् परं तदनुष्ठाने साध्यमवलयुदय्य 
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कालविलम्बामावो चोत्यते । प्रहुतास्मा प्रकर्षण द्रुतः द्रवीभूतः आसा मनो 

यस्य सः। सकरुजीवजाठेषु सञ्जातकरुण इति भावः। कदाचित् एकदा | 

उदद्धासः उच्न् उद्रच्छन् हासो हसन यस्य सः] भगवन्तं भक्तपराजि 

तमाकर्य्य सहस्तताडनं प्रहसन्निव्यथः। एतच्च प्रवृद्धायाः साधनभक्तेरनु 

भावः। एवमुत्तरवाक्यत्रयेऽपि। कुहचित् कचित्। सुदन् एतावन्तं कार 

मुपेक्षितवानस्मीति रोदनं कुर्थन्। कापि कदाचित्। गजंन् भगवटूपदशे 

नौसुक्यादुचैस्तरं शब्दं र्वन् । प्रगायन् अनन्तरक्षणे भगवं दरक्ष्यमीति 
हर्षेण मधुरं गानं कुबेन्। अत्रानन्तरवाक्येऽपि कापीत्यन्वेति। प्रत्यन् 

प्रकर्षेण सहस्तताडनं सशिरःकम्पं नर्तनं ॑कुयेन्। एतच्च परां कोरि 

प्राप्तायाः साधनमक्तेरनुभावः। अपिस्समुच्चये। उन्मादधित्तविभ्रंशोऽस्यास्ती 

दयुन्मादी | इवेति सम्भावनायाम्। लोकबाह्यः लोकेभ्यः रोकिकवृत्तिमनु 

वर्वयद्धयः बाह्यः बदिष्ठः। तेबहिप्छृत इस्यथेः। चरेयम् सञ्चरेयम् । 
अयश्च साध्यमक्तेरनुभावः॥ 

अथ साध्यभक्ति प्राप्तस्य प्रवृत्तिमाह-- 

भूतान्येतानि भूतात्मकपपि सकलं पक्षिमत्स्यान् स्रगादीन् 
म्यान् मित्राणि शत्रूनपि यभितमतिस्त्वन्मयान्यानमानि। 

त्वत्सेवायां हि सिद्धयेन्मम तथ कृपया भक्तिदाढय विराग- 
स्त्वत्तखस्यावबोधोपि च यु्रनपते यलमेदं विनैव ॥ ६ ॥ 

भूतानीति ॥ अहं यमितमतिः एतानि भूतानि भूतात्मकं सकर 

मपि पक्षिभस्स्यान् मृगादीन् मत्य् मित्राणि शत्रून् अपिं सन्मयानि आन 

मानि। मितमतिः यमिता नियन्तिता मतिमनो येन॒ तथाविधः सन्। 

वरिषयादिभ्यो मनो बलादाङ्कप्य निश्चलं बध्वेस्यथेः । एतानि दटश्रतानि । 

भूतानि प्रथिव्यतेजोवाय्वाकाशास्यानि पचमहाभूतानि । मूतार्मकं परच्चभूतमयम् । 

सकलं सश्च चराचरम् । भविस्ससुचचये। पक्षिमत्स्यान् आकाशचारिणः 

पक्षिणः जरचारिणो मस्स्याश्च एतज्जरुचराणामितरेषाभप्युपरक्षणम् । स्रगादीन् 

ए 85 
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स्थर्चारिणों मूगंसरीसपादीन् । म्यान् मनुष्यान्) भित्लाणि बन्धून्] 

श॒तन् प्रतिपक्षिणः। अविचब्देन शतुमितेतरानुदासीनानपीति गम्यते । अ 
स्मनराचरस्य पञ्चमहामूतातमकव्वात्तदन्तभूतानां पक्षिमस्स्यादीनां प्रथगुपादानं 

चाक्ुषप्रलयक्षत्वाद्रैरिष्टयचोतनाथैमित्यवगन्तव्यम् | खन्मयानि श्रीृष्णरवरूपाणि | 
इति अनुसन्धायेत्ि रोषः। आनमानि साष्टाङ्गं नमानि नमस्करवाणि | 

एतच्च साध्यभक्तेरनुभावः। ननु उक्तरक्षणा भक्तर्योगिनामपिं बहुजन्मसाध्या, 

कथं मजनमाल्ेण एकस्मिन् जन्मनि सिद्धयेदिव्याशङ्कायामाह-- हे भुवनपते 

त्व्सेवायां मम॒ तव कपया भक्तिदाव्यं विरागः स्वत्वस्य अवबोधः अपि 

च यलभेदं विना एव सिद्धयेत् हि इति। युवनपते जगन्नाथ । व्वस्सेवायां 
तव श्रीङकृष्णस्य। भगवति सवेकममणां समधणम्, अवतारकथानां नान्नं 
च सङ्कीर्तनम् , सवत श्रकृष्णदृ्टया प्रणामशचेयुक्तरीप्यां सेवायां सत्याम्] ममानन्य 
शरणस्य | कृपया अवश्यं भवितव्यया करुणया। मक्तिदाद् मक्तेभरगवति 

्रेमरक्षणाया दाव्यं निश्वरुत्वम् । विरागः वैराग्यम् । त्वत्त्त्वस्य तव श्रीकृष्णस्य 

तत्त्वस्य याथाथ्यंस्य। अवबोधः विज्ञानम्। जपि चेति समुच्चये ` य्तमेदं 

विना निप््यासमिरयथः। सिद्धयेत् सिद्धि प्राप्नुयात् । दीस्यवधारणे । 
मगवत्सेवया भगवद्भक्तेः स्थिरता स्यात् , ततो वैराग्यम् , ततो भगवतस्तच्व 
ज्ञानं चेद्यतो भगवस्सेवैव प्रार्थ्यत इति भावः ॥ 

एवं मगवक्छपोपलन्धमक्तिवैराग्यज्ञानप्रकर्षस्य प्वृततिमाह- - 

नो बुन् श्षुत्तडाचेभेव्रपरणिमवेस्वननिटीनारयतवा- 
चिन्तासातत्यन्नाली निभिषरुवमपि त्वत्पदाद प्रकम्पः 

इष्टानिषटेषु त॒शटिव्यसनविरहितो मायिकत्वावबोधा- 
ऊञयोतस्नाभिस्त्शनसेन्दोरधिकरिशिसितिनात्मना सश्चरेथम् ।| ७ ॥ 
नो घहयन्निति ॥ अहं लन्िरीनाशयलवात् मवसरणिमवैः श्रुतवेडा्चैः 

नो मुह्यन् चिन्तासात्यश्चाटी निमिषर्वमपि स्वत्पदात् अप्रकम्पः मायिक 
स्ाववोधात् इष्टानिष्टेषु तुष्टिव्यसनविरहितः तन्रसेन्दो; उ्योस्स्नाभिः अविक 
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शिशिरितेन आसना सञ्चरेयम् । वन्निरीनाञ्चयत्वात् तयि श्रीकृष्णे निरीनः 

नितरां रीनः अशियः अन्तरङ्गं यस्य तस्य भावस्तत्वं तस्माद्धेतोः । भव 

सरणिभवेः संसारमार्गोद्मूतेः। त्तडयैः बुभृक्षापिपासप्रमुखैः। नो 

मुह्यन् परवदश्चतामगच्छन्। चिन्तासातव्यश्चारी चिन्ताया भगवत्स्वरूपध्यानस्य 

सातत्येन सततानुष्ठानेन शारुत इति तथाविधः। निमिषट्वं निमिषस्य 

निमेषस्य रवं ठेश्म्। अव्यन्तसंयोगे द्वितीया। अपिः समुच्चये । अत्यल्प 

कारमपीत्यथैः | त्वसदात् तव श्रीकृष्णस्य पदात् चरणारविन्दभजनात् । 

अप्रकम्पः अचन्नलः । मायिकलावबोधात् ररीरादेरभग्यवस्तुनो मायानिर्मित 

स्वानुसन्धानात्। इष्टानिष्टेषु इष्टेषु अनिष्टेषु च। -तुष्टिव्यसनविरहितः तुष्टया 

सन्तोषेण म्यसनेन दुःखेन च विरहितः वियुक्तः। इष्टेषु पुत्रजन्मादिषु 
तुष्टिविरहितः अनिष्टेषु पुत्मरणादिषु व्यसनविरहितश्च सन्नित्यर्थः । सत्वन्न 

खेन्दोः तव श्रीकृष्णस्य नखेन्दोः चरणनखचन्द्रस्य। ज्योस्स्नाभिः शीतलाभिः 

दीपिभिः अधिकञिशिरितेन अधिकरीतरीकृतेन। आसना मनसा 

उपलक्षितः सन् । नखेन्दोरित्येकवचनान्तोक्ल्या एकस्येव नखचन्द्रस्यानवरत 

पतिनीमिर्जयोस्स्नामिरपिकशिशिरितलमासनः सञ्जायते, किं पुनर्दश्चानां 

नखेन्दूनामिति कवे्हरषातिरेको म्यज्यते। सञ्चरेयम् केवल्मेकाकी सश्च 
रन् वर्वेये्यथः ॥ 

अथोत्तममध्यमाधमभक्तानां धमानाह-- 

मूतेष्वेषु त्वदेक्यस्मृतिसमधिगतो नाधिकारोऽधुना वे- 
त्वस्रेम स्रस्कमेत्ली जकमतिषु कृपा दिर भूयादुपेक्षा। 

अर्चायां वा समर्चाङ्ृतुकयुरुतरभरद्धया वधेतां मे 
त्वत्संसेवी तथापि दूतश्चपरमते भक्तरोकोत्तमत्वम् ॥ ८ ॥ 

भूपेध्विति ॥ एषु भूतेषु सदेकयस्मृतिसमधिगतौ अधुना अधिकारः 

न चेत् लवसमेम तत्कभेती जठमतिषु छपा द्विष उपेक्षा भूयात्। एषु 

म्रारक्तेषु। सूतेषु प्चमहाभूतेषु। तन्मयेष्व॒सकृर्वराचरेप्विति भावः| 



६७६ नारायणीयम् [स्कन्धः-११ 

स्वदेकयस्मृतिसमपिगतो तव श्रीकृष्णस्य रेक्यमेकीमावः। जगदाश्रयस्य 
श्रीकृष्णस्यैव जीवरूपेण पच्चमहामूतेष्ववस्थानादिति भावः। तस्य स्मरतिः 
अनुसन्धानम्] तस्याः समधिगतो सम्यक् प्राप्तो । अघुना अस्मिन् जन्मनि। 
मे इद्युत्तरवाक्यादाकृष्याव योजनीयम्। मे मम। अधिकारः योग्यता 
नचेत् नास्ति यदि तर्दि। सर्वमतेषवन्तवटिश्च परिपूर्णो मगवान् श्रीङ्ृष्ण 
इति ज्ञानस्योत्तमभक्तधर्मरवात्तदमभिराषिणो . ममास्मिन् जन्मनि तदधिकारिता 

न जाता चेत्तहींय्थः। सस्रेम तयि श्रीङृष्णे प्रेम स्नेहः भक्तिरिति 
यावत् | स्वत्कमैती त्वतकेषु तव श्रीकृष्णस्य सम्बन्धिषु पुरेषु । लद्धकतेप्वि 
दर्थः। मेती सख्यम्। जटखमतिषु जबुद्धिषु । भगवच्चरणारविन्दभजन | 
पराङ्मुखखमत्र जरसम्] छपा दया। अहो बतेमे न सेवन्ते भगव 
न्तम् , ततः कथञ्चिदेतान् भजनोन्पुखान् करिष्य इतीयं मनोवृततिरिति 
भावः। द्िर्सु रालुषु | उपेक्षा व्यागः। प्रतीकरिच्छानिवृत्तिरिति भावः, 

जल समुच्चयाथस्य गम्यमानत्वाचचकारस्याप्रयोगः। एवं मध्यमभक्तानां धर्म; । 
जत ॒मूयादिस्येकवचनोक्तिस्लस्मेमादीनां चतुणा प्रत्येकशः समुपात्ततवादिति 
मन्तव्यम्। तत्रापि नाधिकारश्वेत् किं कर्तव्यमिर्यत आह-उरुतरश्रद्धया 
अर्चायां समर्चङगतुकं मे वधेतां वः इति । उर्तर्रद्धया उरुतरया अति 
महत्या श्रद्धया भगवद् गुरुशाखविषयेण विश्वासेन । भगवति श्री 
कृष्णे गुरुपदेरेषु शालेषु च॒ बुदृढविश्वासेनेय्थः । अर्चायां प्रति 
मायाम्। समर्चाकरतुकं समर्चायां सम्यग्विधिमनतिक्रम्य क्रियमाणायामर्चायां 
ूजायाम्। कतुकमाग्रहः। प्रतिमासमचनामिलाष इत्यथैः । मे भक्तो्तभला 
मिलाषिणो मम। वर्षतां बृद्धि प्राप्नोतु] वेति विकल्पे | मध्यमभक्त 
धर्मेऽप्यनधिकर्यिव चेत्तहति विकल्पार्थः | अयमधनभक्तानां धर्मः| किमि 
स्यधपभक्तधमप्राथनयेति चेतततराह--तथा सस्संसेवी अपि दुत मक्तरोकोत्तम 
त्वम् उपलमते इति। तथा तेन प्रकारेण | अधमभक्तधमानुष्ठानेनेव्यरधः | ससे तव श्रङ्कष्णस्य । संसेवी सम्यगेकाय्नमनसा सेवनं कुर्वाणः । अपीति 
विरोधे । अधमभक्तोपीसय्ः। हुतम् अचिरेण कलेन | मक्तरोको तमं 
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` मक्तरोकेपृततमत्यं श्रेष्ठम् । उत्तमभक्तवमिदयर्थः । उपलभते प्राप्रोति । 

उत्तमभक्तस्य मोक्षाधिकायन्मोक्षं प्रामोतीति भावः ॥ 

मनसो मायाविद्धसात् केयं मायेति जिज्ञासायामाद-- 

आबरत्य त्व्वरूप्ं क्षितिजलमरुदादयारमना विश्धिपन्ती 
जीवान् भूयिष्टठकमावसिव्रिवशगतीन् दुःखजले क्षिपन्ती । 

तन्माया माऽभिमून्मामपि भुवनपते कल्पते ततपरशान्त्य 
त्वत्पादे भंक्तिरेवेत्यवददपिं विभो सिद्धयोगी प्रबुद्धः ॥ ९॥ 

आवृत्येति | अयि युवनपते तत्स्वरूपम् व्रत्य क्षितिजरमर 

दाद्यातमना विक्षिपन्ती मूयिष्ठकरमाविङिविवशगतीन् जीवान् दुःखजाले क्षिपन्ती 
स्वन्माया मां मा अभिमूत्। अयीति सम्बोधने । भुवनपते जगन्नाथ । 
स्वत्स्वरूपं तव. श्रीकृष्णस्य स्वरूपं स्वीयं रूपम् । ब्रह्मेति यावत्। आवृत्य 

आवरणशक्त्या च्छाय । क्षितिजलमरुदाद्यात्मना क्षितिः प्रथिवी जरं तोयं 

मरुद्रायुश्चेति क्षितिजलमरुतः ते आदिर्येषां त एवासा स्वरूपं तेन । अवादि 

राब्देन अभ्रयाकारो स्थूर्शरीराणि ब्रह्माण्डं च गृह्यन्ते । विक्षिपन्ती विक्षेपहक्त्या 

विभावयन्ती । मूयिष्ठकममावरिविवकषगतीन् मूयिष्ठानां काम्यनिषिद्धमेदेन बहु 

प्रकाराणां कमेणामावल्या समूहेन । तजन्याभ्यामदृष्टवासनाभ्यामिति भावः | 

विवशा अस्वतन्त्रा गतिरुच्वावचशरीरप्रापिर्येषां तान् । जीवान् शरीरिणः । 
दुःखजछे संसारजन्यसङ्कटसन्दोहे । क्षिपन्ती पातयन्ती । एवं मायायाः स्व 

ख्पमुक्तत्। तन्माया तव श्रीङृष्णस्य माया । मां भगवत्सेवकम्। मा अमि 

भूत् बुद्धिमाक्रम्य भगवस्सयृतिं मा अपनयतु । तां वारयेति भावः । मायादरणे 

भगवद्धक्तिरेवोत्तमो माम इति सप्रमाणमाह--जयि विभो सिद्धयोगी प्रबुद्धः 

इति अवदत् इति। विभो सवैव्यापिन्। सिद्धो जीवन्छक्तशवास्ो योगी 
चेति सिद्धयोगी। प्रबुद्धः योगिषु मध्ये ज्ञातृजञयज्ञानमेदरहिततवात् प्रबुद्ध 
संज्ञः ऋषभदेषसुतेषु चतुर्थो योगिवरः। यथोक्तं श्रीमद्धागवते--कविहरि 
रन्तरीक्षः प्रबुद्धः पिप्परायनः | आविहत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः ॥' 
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इति। विदेहाय रज्ञ नवयो गिवरङृतोपदेशेभ्यः प्रबुद्धोपदेशो भागवतादव. 

गन्तव्यः] इति एवम्। अवदत् उक्तवान् । इतिशब्दाथमाह-तस्यशान्त्य 

ललादि भक्तिः एव - कल्पते इति । तस्यशान्त्य तस्या मायायाः प्रशान्त 

प्रकर्षेण शान्तये शमनाय ) समूरोन्मूखनाये्यध; । तस्पाद् तव मायास्वा 

मिनः पदि पादारविन्दयोः । भक्तिः भमरक्षणा । एवेरयवधारणे | कल्पते 

उपायो भवति] नान्योऽस्तयुपाय इति भावः ॥ 

अथ वैराग्यविवेकद्रारा गुरूपदेशर्न्धभक्तिज्ञानसमुचयेन मायाजय 

प्रकारमाद- 

दुःखान्याठोक्य जन्तुष्यरमुदितविवेकोऽहमाचायेवया -. 
हब्ध्वा तद्रपतत्तवं गुणचरितकथाटु इवद्क्तिभूमा । 

मायामेनां तरिस्वा परमसुखमये त्वत्पदे मोदिताहे 
. तस्यायं पूर्वरङ्गः पवनपुरपते ना्ञयारेषरोगान् ॥ १०॥ 

दुःखानीति ॥ जं जन्तुषु दुःखानि जाोक्य अरम् उदितविवेकः 

जाचारयवर्यात् लवदूपतत््वं रन्ध्वा॒ गुणचरितकथाचुदधवद्वक्तिमूमा एनां मारां 

तरिखा प्रपसुखमये खलस्दे मोदिताहे 
सुखप्राप्तये च प्रयतमानेषु शरीरिषु । तत एव जातानि इःखानि सङ्कानि। 
अलिक्य दृष्ट । अलम् अतिशयेन । उदितविवेकः उदितः यथेह पु्मित्र 

वित्तकरत्रादयः सुखसाधनतेनामिमन्यमानाः दुःखमेव जनयन्ति, कर्मनि्मि 

तत्वात्, तथा स्वर्गऽपीव्यु्न्नो विवेकः विविक्तन्ञाने यस्य॒ तथाविधः। 

आचायवर्यीत् आचर्यैषु ज्ञानविज्ञानसम्पन्नेषु गुरुषु वर्यात् परोपदेशकुशलतया 

रेषठात् | वदरूपतकत्त्वं तव ॒श्रीहकष्णस्य रूपस्य स्वरूपस्य ततत्वं सम्यक् 

ज्ञानम्। रुन्ध्वा प्राप्य) गुणचरितकथायुद्धवद्धक्तिमूमा गुणानां भक्त 

वारसल्यादिभगवदृगुणानां चरितानां भगवद वतारादिचरिवाणां च कंथा कथन 

मादिर्यषां प्रदक्षिणप्रतिमाचैननामसङ्ी्नादीनां तानि गुणचरितकथादीनि तैर 
द्रवन् उयन् भक्तेभूमा वाहुस्यं यस्य तथाविधश्च सन्! एनाम् अनुमूय 

जन्तुषु सदेव दुःखपरिहाराय 



दराकम्-९२] कर्ममिश्रभक्तिखरूपवर्णनम् । ६७२ 

मानरागद्रेषादिजनयितीम्। तरित्वा अतिक्रम्य | प्रमञुखमये निरतिश्चया 

नन्दस्वरूपे। स्वत्पदे तव श्रीकृष्णस्य पदे स्थाने। विकरुण्ठनिखय इव्यर्थः 

अथवा भगवच्चरणनल्नि। मोदिताहे आनन्दमनुभवितास्मि)] भक्तजनैः 

सह भागवतधर्माभ्यासेन भगवस्सेवां करिष्यामीति भावः। तस्य अयं 

पूर्वरङ्गः । तस्य तथाऽनुसन्धितस्य मोदस्य । अयं मायाजयः। अथवा, 
तस्य मायातरणदेमेदनुषठेयस्यार्थस्य । अयं मया असकृत् प्रार्यमानो मद्रोग 

नाशः। यद्वा, तस्य “अग्रे प्रयामि इत्यादिना वक्ष्यमाणभगवद्रूपमरत्यक्षी 

भावस्य। अयं सान्द्रानन्दावबोधासकम्' इव्यारभ्येतावपर्यन्तं निबद्धो भग 
वदवतारचरितवर्णनबहुलः स्तवः। पूर्वरङ्गः नाटकप्रयोगे नान्य(दिवत् प्रथम 
मवयं निर्वर्त्य: भवतीति रोषः। स्वे भगवत्करुणेकायत्तमित्याशयेन 
परार्थयते- हे पवनपुरपते त्वम् अरोषरौगान् नाश्चय इति। पवनपुरपते 
श्रीगुरुवायुपुरनाथ । अरोषरोगान् अरोषानखिलान् रोगान् बाह्यामाभ्यन्तरां 
श्ामयान्। नाशय समूलमुन्मूरय ॥ 

इति भक्तेरेव भिश्रेयसाबापिहेतुत्ववणशन, भक्तिस्वरूपतत्कायैवणेनं च 

पकनवतितमद शकं सेकम् ॥ 

दिनवतितमद शकम् । 

ननु सर्वकर्मणां मगवद्धमेत्वापादनाय विना फलनुसन्धानं भगवति 

सम्पणेनानृष्ठानमुक्तम् , तदनुपपन्नम् , स्वर्गायथमेव उयोतिष्टोमादीनां विहि 

तत्वात् फरकामस्थैव ततराधिकाराचेतयाशङ्कय वेदानां परोक्षवादित्वात्तात्यय दुर्ञेय 

पिव्यमिप्रायेण परिदिरति-- 

वेद; सर्वाणि कर्माण्यफलपरतया वणितानीति बुध्वा 

तानि त्वस्य पितान्येव हि समनुचरन् यानि नेष्कम्यभीश। 
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मा भूदधदेनिषिद्धे इहचिदपि मनःकभवाचां अघृत्ति-: 

दरव्यं चेदवाप्रं तदपि खलु भवत्यपये चित्रकार ॥ १ ॥ 

वेदैरिति।॥ दे ईश अहं वेदैः सर्वाणि कर्माणिं अफठुपरतया वणि 

तानि इति बुध्वा तानि त्वयि अर्पितानि एव समनुचरन् नेष्कम्े यानि दि। 

वेदैः वेदोक्तवाक्ये ;। सर्वाणि सकरानि । कर्माणि ज्योतिष्टोमादीनि । अफल 

परतया फर परं प्रधानप्रयोजनं येषां तानि फर्पराणि तानि न भवन्तीद्यफल 

पराणि, तेषां भावस्तत्ता तया। निप्फरत्वेनेस्यथेः। वर्णितानि उक्तानि। 

नैष्कर्म्या विहितानीति मावः। यदि कर्मणां फं नैष्कम्यैम् , तर्हिं फर 

रतिर नुपपन्नेति चेतत त्रुमः--यथा माता रोगनित्रृत्यथ बारमोषधं गुरुश 

रादिमिः प्ररोभयन्ती पाययति, तथा वेदा अप्यवान्तरफरेः प्रकोमयन्तः 

कर्ममोक्षायेव कर्मणां विधि विदधति । फरश्रुतिस्तु तद्रोचनारभमेवेति । इति 
एवम् ] बुध्वा ज्ञात्वा तानि कमाणि फरुपरस्वेन भ्रुतान्यपि । खयि श्रीकृष्णे } 

अर्पितानि सर्वादमना समपितानि सन्ति। एवकारेण फलामिसन्षरव्यवर्स्यते । 

समनुचरन् सम्यगनुतिष्ठन् । निगतानि कर्माणि यस्मात् स निष्कर्मा तेन साध्यं 
नेष्कम्येम् । कमेनिवृत्तिसाध्यमित्यथंः । यानि प्राप्नुयाम् । सलत्ायमर्थः-- 

नेष्कम्प कर्मणां फरम् , तस्मात् कर्मैव स्यजामीयुदासीनतया कर्माण्यकुर्वतां 
कर्मवैकस्यरूपेणाधर्मेण पतनमेव स्यात् , अतः कर्मण्यवदयं कतेव्यानीलयाश्चयेनाह 
-- वेदैः निषिद्धे कुहचित् अपि मनःकमेवाचां प्रवृत्तिः मा भूत् इति । वेदैः दोचेक्त 
वाक्ये: । इदं स्मृत्यदेरप्युपक्षणम् । निषिद्धे अकरवव्यतया बोधिते | कुट 
चिदपि अभक्ष्यमक्षणादो कुतेचिदपि । अल्पदुष्ृतेप्वपि कर्मस्थः | 
मनःकमेवाचां मनसः अन्तरङ्गकर्मणः, कर्मणः कायकर्मणः, वाचः वाकर्मणश्च | 
वृत्तिः करणम् । माभूत् मम मा मवतु । कायवाङ्मनोभिदेदनिषिद्धकर्षणां 
करणे मम मतिमाभूदिस्यथः। दुर्जयम् जवापतं चेत् जपि चित्पकारो भवति 

८५, श्व वसं ¢ = ० 

अपय खु | दुबज्यम्. दुर्त्याज्यम् । अवाप्तम् अनुष्ठितम् । कृतमिति वक्तथ्ये 
~ 

अवाप्तिदयुक्टया िषिद्धकमस्यागे कृतमतेरपि व्यकतुमशष्यलादज्ञानाद्रा तद 
ुष्ठान॑ कचित् कदाचित् समापततीति योर्यते। चेतर्हि । यत् अनुष्टितं 
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निषिद्धं कमं | अपीत्यनिषिद्धकर्मणां समुचये । चिसखकारो चिदानन्दस्वरूपेण , 

पकामाने। भवति श्रीकृष्णे । अये मन््पुरस्सरं समधयामीत्यथेः । स्विति. 
निश्चये ॥ 

एवं वेदिकं कर्मयोगमुक्वाऽनन्तरं तान्तिकमाह- 

यस्त्वन्यः कमंयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्ूर्ति 
ह्यां सखेकसूपां वरषदि हदि मदि कापि वा भावयिता | 

पुष्येगंन्धैनिवेचेरपि च विरचितेश्शक्तितो भक्तिपते- 
नित्यं वया सपया विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम् ॥ २॥ 

य॒ इति|| अयि विभो अन्यः तुयः तव भजनमयः कमयोगः, 

अहं तत्र च हयां स्सैकदूपाम् अमीष्टमूमिं दृषदि हदि शरदि क अपि 
वा भावयिा शक्तितः विरचितैः भक्तिपूतैः पुष्पैः गन्धैः निवेचैः अपिच 

नित्यं वयां सपयां विदधत् त्वससादं भजेयम्। विमो शक्तिसम्पन्न | 
अन्यः वैदिककर्मयोगादपरस्तान्तिकाख्यः। तुर्विरोषे। यः यादृशः। तव 

श्रीकृष्णस्य । , मजनमयः सेवरूपः। . कर्मयोगः .कर्ममिर्भगवदपूजादिभिरयो _ 
योगः मगवस्युज्यलामोपायः। ` अथवा, कर्मणां योगः करणम्। दद्रा, ` 
कर्मयोगाख्यः। भवतीति शेषः ।` तवर तान्तरिककमेयोगे। चकारे वैदिक 

कर्मयोगस्य ` ससुच्ये। अनेन वेैदिककमयोगेपि प्रतिमार्चनस्य कर्तव्यता 

प्रतिपादिता अथवा, चकारस्त्व्थ। हयां मनोहराम् नयनानन्द 

कारिणीमित्यैः । अनेन प्रतिमाया आकषेकल्ं निर्माण . एव सम्पादचीयमिति 

सूचितम्। स्तैकरूपां केवकसत्गुणमयीम्। अतेकशमदेन न रजोम्ीं 
तमोमयी वेति ग्यञ्चितम्। अभीष्टमूति अभीष्टामभिमतां पाथसारथिवेणु 
गोपाखादिषषां मूर्तिं भगवत्स्वरूपम् । दषदि शिामय्याम् । हदि .मनोमय्यां 

सङ्कल्पमालविरचितायाम्। मृदि रेप्यायास्। कापि वा अष्ट विधपरति 

मासूक्तेतरुवर्णादिरचितःयां यस्यां कस्याञ्चित् परतिमायामिस्यथः। उक्तञ्च-- 
श्ेडी दारुमयी लोह छेप्या केख्या च सेकती। मनोमयी मणिमयी भ्रति 

६ 86 
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माऽष्टविधा मता ॥' इति। भावयित्वा सङ्करप्य  प्राणप्रतिष्ठादि कृत्वेत्यर्थः ' 

शक्तितः शक्तिमनतिक्रम्य । विरचितैः विरोषेण रचितैः। विरिष्टसामभ्रीमिः 
सम्पादितैरियथः। भक्तिपूतैः भक्त्या क्रियमाणतया पावितैः। पुष्पैः कुरुः । 
गन्धैः चन्दनादिसुगन्धद्रव्ैः। निवेचेः पायसादिद्रव्येः। अपि चेति समुच्चये । 
निलयं नियमेन । वरया श्रेष्ठाम् । सपया पूजाम्। विदधत् वुर्बन्। तवस 
सादं तव श्रीकृष्णस्य प्रसादं मयि प्रसन्नत्वम्। भजेयं प्राप्नुयाम् । मनोहर 

सत्त्वमयं भगवन्तं श्रीकृष्णं पाथेसारथिवरेणुगोपालाचन्यतमाभीष्टङूपतया रष 

दाद्यन्यतमप्रतिमायां भावयित्वा भक्त्या यथाशक्ति पुप्पादिभिः पूजां कुर्थत्नं 

भगवस्परसादं प्राप्नुया मिव्यथंः | 

एवं द्विविधं करमयोगमुक्तवा सम्प्रति भक्तिदादर्थाय जभक्तानामनिषटां 
गति वणेयति-- 

सीशुद्रस्तवत्कथादिश्रवणविरहिता आतां ते दयार्हा 
स्त्वत्पादासननयातान् द्विजङ्रजनुषो हन्त शोचाम्यज्नान्तान्। 

वृरयथं ते यजन्तो बहु कथितमपि स्वामनाकर्णयन्तो 
दपा वरि्याभिजात्वेः किष न व्रिदधते ताच्कं मा कृथा माम्॥ ३॥ 
खीशद्रा इति॥ ववं मां तारश्च मा हृथाः। मामनन्यशाररणं 

भगवतसेवासक्तम्। तादशं तथाविधद्विनसदसमालहनम्। मा कृथाः मा 
कुह। तथाकतु मतिर्मे मा भूदिव्य्भः। तच्छब्दाथमाह-- ते वृ्यर् 
यजन्तः बहु कथितमप्रि ामनाकर्णयन्तः विचामिनाघैः रपः किमु न 
विद्यते इति। . ते तादृग्विधासैनणिकाः। वृत्त्यै व्रत्ये उपजीवनाय | 
जन्तः यज्ञं कुबन्तः। भगवत्मीरुदेशरेदं विनैव ` यागादि 
भविः। बहु अनेकप्रकारं यथा भवति तथा। कथितं श्रः 
निगुणादिभेदेन प्रतिपादितम्) अपीति विरोपे। म 
कणयन्तः श्रृण्वन्तोऽप्यश्रदधानतया भ्रवणफर्मनासाद् 
विप्र मिरामिजस्येन च। 

कुयेन्त॒ इति 
यादिषु सगुण 

सवां श्रीङ्ृष्णम्। अना 
यन्तः। विद्यामिजायः 

आभिजायं तु सम्पननोृष्टकुरजाततवम् । रप्ताः 
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गवषठाः। उक्तश्च 'विदयामदो धनमदस्तृतीयोऽभिजनो मदः इति। 
दविजाः वेदशस्पुराणादिषु पण्डिता अपि विधादिमदान्धा वेदादिषु सगुण 
तया निथणतया च सर्वत्र प्रतिपादितखूपं भगवन्तं शीङ्कप्णं न 
जानन्त इत्यथः। किमु कीटग्विधं कर्म न विदधते न कुर्वन्ति| आभि 

च।रसजननिन्दायनेककर्माणि कृर्बन्त्येवे्यथः। तच्छब्दाथमाह-- अहं त्वत्पा 

दासन्नयातान् अशान्तान् द्विजकुरजनुषः हन्त शोचामि इति। त्वत्पादासन्न 

यातान् तव श्रीकृष्णस्य पादयोश्चरणकमख्योरासन्नं समीप यतान् प्राप्तान् 

उपनयन दिसंस्फरिरर्थावबोधपर्यन्तेनाध्ययनेन च भगवद्धजनाधिकारं प्राप्त 

निव्यथः। अशान्तान् विषयपरान् । द्विजकुरजनुषः द्विजानां त्रैवर्णिकानां 

कुले व॑रो जनुर्जनम येषां तान्। त्रहमणक्षतियवैरयवंदाजानित्यथः। हन्तेति 

खेदे। प्राप्तभजनाधिकारानपि भजनविमुखान् तान् प्रस्यासनो दुःखानुमूते 
रनुसन्धनात् खेदोखत्तिः। शोचामि दुःखितो भवामि! ज्ञानल्वदुविद्ग्धत 

येमे बोधयितुमप्यशक्या इति मम खेदो भवतीति भावः। भगवत्पादात् 

दूरस्थान् फ न शोचसीति वचेतत्राह-दयाही;ः ते जास्ततामिति। दया 

मर्हन्तीति दयार्हाः। सद्विर्दयया सुखं बोधनीया दृव्यर्थः। तान् प्रति न 

दोचामीति भावः।- तच्छन्दाथमाह-- स्रीरद्राः त्वस्कथादिश्रवणविरहिताः 
इति। अतर ये इव्य्याहतम्यम् , उत्तरत्र तच्छब्ददर्॑नात्। सखीशद्राः शियः 

दद्ाश्च। शदराद्धीनानां सकरुजातीनामप्युषरक्षण मिदम् । = त्वत्कथादि श्रवण 

विरहिताः तव श्रीकृष्णस्य कथादीनाम्। आदिशब्देन नामादीनि गृह्यन्ते| 
श्रवणेन आकर्णनेन। कीतनादीनामप्युपरक्षण मिदम्। बिरहिताः वियुक्ताः 

एतदज्ञानत्, न.नधिकारत्, भक्तिशचच्छ्दयो षिताम्” इति वचनात्| 

मवन्तीति रोषः॥ 

तथाव्रिधानां मगवत्यादविमुखानां विप्रादीनां प्रदृत्तिमेव प्रपञ्चयति-- 

पापोऽयं ृष्णरामेत्यमिलपति निजं गूहितुं दुश्चरित 

निरज्ञप्यास्य वाचा बहुतरकथनीयानि मे वि्तितानि। 



9 

0 नारायणीयम् [स्कन्धः .११ 

भराता मे बन्ध्यश्लीरो भजति किरु सदा विष्णुमिस्थं बुधांस्ते 

निन्दन्तयुेदसन्ति त्वयि निहितमतीस्ताद्शं मा कृथा माम् ॥ ४ ॥ 

पाप इति।॥ लं मां ताद मा कृथाः पूवत्। यादृश 

मिस्याह-- ते त्वयि निदहितमतीन् बुन्. इस्य निन्दन्ति, उच्चैः हसन्ति इति। 

ते अशान्ताकैवर्गिकाः। सवयि श्रीकृष्णे। निदितमतीन् निहिता स्थिरी 

कृता मतिमनो यस्तान् । भमगवद्रक्तानिव्यथः। बुधान् विज्ञानसम्पन्नान् | 

अनेन न केवरुमधमभक्तान् , - किन्तु भगवततत््वविज्ञानसम्पन्नतवादुत्तमभक्ताश्चेति 

व्यज्यते) इत्थम् एभिः प्रकारः दन्ति निन्दां 

अमन्दम्] हसन्ति अन्यैः सह परिहसन्ति। 

प्रकारानाह--अयं पापः 

कुवेन्ति। उच्चः 
इत्थमिस्यनेनोक्तान् निन्दा 

निजं दुश्चरितं गूहितुं इष्ण राम इति अभिर 

पति इति। पापः परदरम्यापहारादिपापकमेकारी। निजं  स्वीयम्। दुश्च 

रिं मोषणादि। गूहितं साधुरयं तादशं कर्यं न कुर्यात्, तत्र न 

शाक्तोति चेति परेषां विश्वासमुत्पाद्य अपहोतुम् | 

इदं मार्मपरदशनपरम्। एवमन्यान्यपि नामानीत्यथेः। अभिपतति अमितः 

सर्वत्र श्रवणार्भमुचेह्पति उचरति। चरितवर्भनादेरप्युपलक्षणमेतत् । जप 

तीति वक्तम्ये लख्पतीद्युक्स्या नामोच्वारणे निन्दागर्मोऽपहासः सूच्यते। 

किञ्च, निजस्य अस्य वाचा मे बहुतरकथनीयानि विधितानि । 

निर्गता रुञ्जा यस्मात्तस्य | 

वचनेन । 

कृष्ण राम॒इस्येवम् । 

निरउजस्य 

अस्य पुरोहश्यमानस्य भक्तम्मन्यस्य | वाचा 

श्रीङ्कष्णभक्तेरन्यत् सारभूतं न किमप्यस्ति, अतो भजन्तु भवन्तोऽपि 
भगवन्तं संसारसन्तापसंहारिणं कंसारिणमिस्यायस्मस्सन्निधो खजं विहायोच 

जंल्पनेन हेतुनेरयथैः। मे मम कुट्म्बकायेनिरवतनेकतानस्य। बहुतरकथनी 
यानि वबहुतराण्यनेकविधानि कथनीयानि बन्धुभिनिरूपणीयानि कृत्यजातानि । 
विभितानि वि्नवच्छृतानि। ननु तहि कथर्ीयेषु भ्राता कि न नियुज्यत 
इति चेतत्राह- यन्ध्यशीरः मे भरता सदा विष्णुं मजति किरु इति। 
वन्ध्यरीरः वन्ध्यं निप्फरं सीरं स्वभावो यस्य सः। श्रता सोर; | 

< 
सदा सवदा] भजति पुप्पाचेननमस्कारनामसङ्गीतनादीनि कुर्वाणो वर्ते । 
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नास्येतरकृत्यानां श्रवणमननकरणादिष्ववसरः, अतोऽयं मन्नियोगं न गृहातीति' 
भावः। किंलेत्यीके । भजनन्याजेन वृधा वर्तेत इति भावः ॥ 

अथ युगानुरूपं सेवप्रक!रमाह-- 

शेतच्छायं कृते त्वां मुनि पुषं प्रीणयन्ते तपोभि- 
सेतायां सुकसुवादयङ्कितमरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते | 

सेवन्ते तन्त्साविलसद शिगद् द्वापरे श्यामलाङ्गं 
नीरं सङ्कीतेनाद्यैरिद कलिसमये मानुषारतवां भजन्ते ॥५॥ 

शवेतच्छायमिति।॥ मानुषाः कृते तवां श्वेतच्छायं मुनिवरवपुषं 
तपोभिः प्रीणयन्ते। मानुषाः मनुप्याः। इदं कवखेन चतुषु वाक्येष्व 

प्यनुषज्यते। ते कृतास्ये प्रथमे युगे लां श्रीङृप्णम्। धैतच्छायं 

शेता शुभ्रा छाया कान्तिर्यस्य तम्। शु्खवणेमियथेः। मुनिवरवपुषं 

मुनिवरस्य ब्रह्मचारिण इव वपुः शरीरं यस्य तथाविधं च सन्तम्। जा 
वल्करक्रृष्णा जिनाक्षमालोपवीतदण्डकमण्डल्वादीन् निभ्रतमित्यैः । यथोक्तं 

मागवते-- छते शुङ्कशतुर्बाहुजेटिको' वल्कलाम्बरः । ` कृष्णाजिनोपवीताक्षान् 

बिभरदण्डकमण्डल.॥' इति । तपोभिः ध्यानम; .। ` प्रीणयन्ते भसादयन्ति 
अथ त्रेतायां सेवप्रकारमाह--तेतायां सुक्सुवा्ङ्कितम् भरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते 

इति। तेतायां तेताख्ये युगे । त्वामिवयत्राप्यन्वेति। त्वां श्रीङृप्णम् । 

लवधसायङ्धितं स्वसुवादिमिजुंहसुवप्रभृतिमियज्ञोप्रकरणेरङ्कितसुपंकक्षितंम्। अरुण 

तनुमरुणवर्णशरीरम्। यज्ञरूपं ` यज्ञस्वरूपं च सन्तम् । योक्त भागवते-- 

त्रेतायां र्तवर्णोऽसौ चतुर्वाहुखिमेखलः। हिरण्यकेशकषय्यास्ा सुक्छुवाुप 
रक्षितः ।' इति। यजन्ते ` वेदोक्तकम॑पुरस्सरं यागेन तोषयन्ति। अथ , 

द्वापरे सेवाभकारमाह- दवापरे विकसदरिगद श्यामलाङ्गं तन्तम सेवन्ते 

इति। इवापरे द्वापरास्ये युगे त्वामित्यताप्यन्वेति। त्वां . श्रीकृष्णस्। ` 

विलसद रिगदं विसन्सो परकादामाने अरिगदे सुदर्शनको मोदक्यः- यस्य तम्।. ` 

एतच्छक्पदमयोरप्युपक्षणेम् । शङ चक्रगादापद्मविरसत्करचतुष्टययुक्त मिंतयथः । 
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र्यामाङ्खं श्यामलम् अतसीकुघुमच्छायमर हारीरं यस्य तथाविधं च सन्तम् । 

यथोक्तं मागवते-- द्वापरे भगवान् इयामः पीतवासा निजायुधः । श्रीवत्सादि 

मिद्ध रक्षगैरपरक्षितः ॥ इति। तन्तमामिः पूजामकारेः। सेवन्ते 

प्रणयन्ति। अथ कल्युगे सेवाप्रकारमाह-- इहं कर्सिम्ये स्वां नीर 

लङकरदनायिः मजन्ते इति। इह अघुना वतमाने । कर्सिमये करिघुगे | 

लां श्रङृष्णम्। नीरं भिन्नाज्ञनसदृशवर्ण॑सन्तम्। सङ्कीतेनायेः नाम 

तङ्कीर्नकथाकथनपरदक्षिणपरभृतिभिः। उक्तञ्च भागवते-- "कलावपि यथा श्रणु। 

कप्णवर्म लिषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गालपा्षदम्। यज्ञैः सङ्कीतनप्रायेभजन्ति 

हि समेधसः॥ ईइति। भजन्ते सेषन्ते। प्रतियुगं मक्तजनानां सेवामूर्; 

स्वरूपवर्णयुधादिना विभिननवेऽपि सवस्वरूपो भगवान् श्रीङृप्ण एव 

सेव्यत इति भावः ॥ 

अथ प्चभिः शछेकैरस्मिन् कणियुगे संवृत्तं सेवासोकयमाद-- 

सोऽयं काटडेयकालो जयति बुररिपो यत्र सङ्कीतेनाये- 
निर्यतैरेव मामेरखिलद नचिराखलप्रसादं भजन्ते । 

जाताखेताङृतादावपि हि किर कलो सम्भवं कामयन्ते 
(२ जर जः 0 

देबात्तवेव जातान् विषयव्िषरसमा विभो वञ्चयास्मान् ॥ £ ॥ 

ष इति।॥ रहे मुरसि सः अयं कटेयकारः जयति) मुरसि 

मुराुरमर्दन। सः सङ्की्वनायैरेव मगवससादरामोपायमूतलात् प्रसिद्धः 
अयम् अघुना वर्तमानः कटेरयं केयः स चासौ कालश्चेति काटेय 
काठः कलियुगः। जयति इतरयुगेभ्य उच्ृष्टो बतेते। कीदगुरकृषटलय 
करियुगस्येव्यत्राद-- हे अखिरूद् यत्त सङ्गीतनायैः निलः मर्म; एव नचि 

रात् ठस्मसादं भजन्ते इति। अखिरूद् भक्तानां सर्वाभीष्टफस्पद । अनेन 

सम्बोधनेन भगवस्रसादलमे यदिच्छति, तततछभ्यत एवेति चोद्यते । मानुषा 
ईति पूर्व॑शीकादलाध्याहतैव्यम्) यत्र करियुगे। सङ्गीतनायैः नामसङ्कीर्तन 
कथाश्रवणप्रतिमाचनप्रदक्षिणनमस्कारादिभिः। निर््ञैः निष्पयामेः। म्भः 
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भगवस्सादलमोपयेः। एवकारो बहुप्रयलतपःपमृत्यन्योपायानां च्यवच्छेदे । 
नचिरात् अव्यल्पकलिन। व्वस्रसादं तव श्रीकृष्णस्य प्रसादमनुम्रहम् । 
भजन्ते प्राप्नुवन्ति। तादियुगपेक्षया कथियुगे जन्मेव -छध्यमित्याह- 

हि तेताङ्ृतादो जाताः अपि कलो सम्भवं कामयन्ते किर इति। हि 
यस्मात् पूर्वाक्तकारणात्। तेतङृतादो वेता कतं चादौ यस्य स त्रेता 

कृतादिस्तस्मिन् | कततरेतद्रापरेष्वित्यथः। जाताः उव्पननाः। मानुषा 

इत्यताप्यनुषज्यते। करो कचयुगे। सम्भवं जन्म । कामयन्ते वाञ्छन्ति । 
किलेति वार्तायाम्। हे विभो त्वं देवात् तत्त॒ एव जातान् अस्मान् 

विषयविषरसेः मा वज्चय। विभो सर्वव्यापिन्। त्वं श्रीकृष्णः। देवात् 
अनेकजन्माजितयुकृतनिचयपरिपाकवयात्। तत्र तादबिधे कणियुगे। एव 

कारोऽन्येषां युगानां व्यवच्छेदाथः| जातान् अनायासेन रन्धजनुषः | 

अस्मान् मां मादृशानन्यान् भगवत्सेवकांश्च। विषयविषरसेः विषया एव 
विषरसाः विषद्रवास्तेः। स्ोमोहजनकविषरसवदारुणेर्विषयरसेरित्यथः। मा 
वञ्चव। मोक्षाभिरषेण भजतोऽस्मांस्तद्विषतकारिषिषयन्यासक्तमनसो मा 

कुर्वित्य्थः। स्वभक्तेषु तदमीष्टविपर्वस्ताथभापणमनुचितमेव, अतोऽनेन भग 

वतो दुष्कीतिरपि स्यादिति भावः॥ 

इतरयुगापेक्षया कलो भक्तानां बाहुस्यमाह-- 

भक्तास्तावत् कलो स्यद्रमिलथुवि ततो भूरिशरतत चोचैः 
कावेरीं ताम्रवर्णीमनु किल कृतमालां च पण्यां प्रतीचीम् । 

हा मामप्येतदन्तभेवमपि च विभो किचिदचद्रसं त्व- 

य्यास्चापा्ेजिबभ्य भ्रमय न भगवन् पूरय त्वभिषेवाम् ॥ ७॥ 

भक्ता इति ॥ कलो तावत् भक्ताः स्युः। कलो कल्िदगे । 

तावत् प्रथममेष। किथुगारम्भतः प्रसृतेवेर्यथेः। भक्ताः भगवद्वक्तजनाः। 

भूरिशः इलयुरवाक्यादा्कप्याल योजनीयम् । भूरिशः कतयुगायपे्षया बहवः । 

स्युः भविष्यन्ति। तावत् स्युरियेताभ्यां किदे प्रारम्भः परभृतयेव सवेत 

ॐ 
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बहवो भक्ता वम्वुरमवन्ति भविष्यन्ति च्यरथा बोद्धव्यः। ततः दरमिरभुवि 

भूरिशः। तावत् भक्ताः स्युरि्यक्ोत्तरवाभ्ये - च योजनीयम्। ततः सप्तम्यर्थं 

तसिः) कलियुगे सर्वत भक्तवाहुल्ये सर्यपि.। अंथवा बहुभक्ते कलिय । 

यद्वा तसिक। इतरदेपिक्षयेतयथः। द्रमिमुवि . द्रमिरममो मारतमूम 

दक्षिणलण्ड इयथः । भूरिशः बहवः । तल च कवरी ताम्रवर्ण 

ऊतमाकां पुण्यां प्रतीची च अनु उचैः। तत्र द्रमिटमुवि । द्रमिरः 

भुव्यपि कचित् कचिद्विरेषोऽस्तीति विरोष्ोतकोऽल चकारः। वाक्यारुङ्कारे 

वा कवरी ताग्रवर्णौं कृतमाला चेति तिचणा. नदीनां नामानि। पुण्यां 

पावनीम् । प्रतीची पथिमाशां प्रति ` प्रवहन्तीम्। सद्यप्वतादुदूमूय केर 

ठेषु पतित्वा पश्चिमसमुद्रं प्रविशन्तीं निन्ार्ट्यां नदीमित्यथः। चकारः समु 

चये। अनुं समीपे। कावे्यादिनदीनामुभयकूलसन्नपरदेरोप्वप्यथः | उचः 

इतरप्देरोभ्योऽधिकाः। किठेति निश्चये वातौयां वा। कावे्यादिनदीनां 

प्रमावात्तज्नरुपानादिना विशुद्धान्तःकरणास्तंसमीपव तिनो जना भगवद्धक्ता भव 

न्त्ेवेव्यर्थः। उक्तञ्च श्रीमद्धागवते-- ये. पिबन्ति जरं तासां मनुजा मनुजे ` 

श्रर। प्रायो भक्तां भगवति वासुदेवेऽमराश्चयाः' इति। हे विभो तवम् 

एतदन्तर्मवम् अपि च त्वयि किश्चिदश्वद्रसं माम् अपि आदापाशैः निबध्य 

न भ्रमय। विभो. सर्वव्यापिन् | सवं श्रीकृष्णः। एतदन्तर्भवम् एतेषां कवि 

्यादिपुण्यनदीविरुसस्देश्ानामन्तमेवम् अभ्यन्तरे ` रब्धजनुषम् । अपि च 

किश्च। न केवरं भक्तजनसंकुरभ्रदे शरुञ्धजन्मत्वम् विरोषान्तरमप्यस्तीर्यर्थः | 
त्वयि श्रीकृष्णे किचचिदञ्चद्रसं किञ्चित् ईषत् अश्चन् उयन् रसः भक्तिरसो यश्य 
तम्। रन्धमगवत्च्चैकदे शक्ञानतया किशचिक्कि्चिदास्वा्मानभक्तिरसमिः्य्थ, | 

माम् अनन्यशरणम् । यथा मदितरभक्तास्तथा माचेरयपिशन्धाथैः | हेति ददे । 

मरामणानुसन्धानात् सेदः । आशापाशैः बन्धनोपयोगिषाशवत् स्थिताभिः पुत्तमिल 

कर्लादिरूपसंसारवन्धनोपयोगिनीमिराशाभिः । विषयतृष्णाभिरिति यावत् । न 

भ्रमय भगवद्विचारविस्मृलयुत्पादनपूवंकमितस्ततो भ्रमणं मा कारयेथा इल्यथः। 
किं पुनमेया करणीयमिति चेत्तताह-- हे मगवन् स्वं ल्निषेवां पूरय इति 
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भगवन् देशयादिसम्पन्न। त्वं श्रीकृष्णः।: दवनिषेवो' तव श्रीकृष्णस्य 
निषेवाम्। पूरय पूणां कुर । अस्पाल्पश्षः क्रियमाणापि लत्निषेवा क्रमप्रवद्धा 
यथा परिपूर्णां खदनुग्रहाय स्यात्तथा कुवित्यथः ॥ 

अथ कटे गुणवत्वं शिक्षणीयतश्चाह-- 

दष्टा धमेदृहं ते कलिमपकरणं प्राङ्महीक्षित् परोकि- 
दन्तु व्याकृष्टखड्गोपि न विनिहतवान् सारषेदी गुणांशात् । 

त्वत्सेवाचाश्चु सिद्धयेद्सदिहि न तथा खत्परे चेष भीरु- 
यत्त॒ प्रागेव रोगादिभिरपहरते तत्र हा रिक्षयेनम् ॥ ८ ॥ 

दृष्टेति ॥ परीक्षित् महीक्षित् म॑दरहं तं किं दृष्टा अपकर्णं 
हन्तुं व्यक्रृष्टखङ्गः अपि गुणांशात् न विनिहतवान् । प्राक् पुरा। परी 

क्षित् तत्नामा। महीक्षित् राजा। धम द्ुद्यतीति तथोक्तम्। व्रषरूपिणं 

धर्म पाशेन क्रापि बध्वा दण्डेन प्रहरन्तमित्यथः। तम् उक्तगुणम्। 

करलिम्। दृष्ट विरोक्य। अपकरुणम् अपगता करुणा यसिन् 

कर्मणि तद्यथा भवति तथा। स्वतः करुणानिषेरपि परीक्षितो धमद्रोह 
कारिकिरिनिग्रहे निष्करुणत्वोक्स्या स्वस्य धर्मपथात् कदापि न व्यतिचलनमिति 

व्यज्यते। हन्तं करि निगरहीतुम्। व्याङृष्टलद्गं व्याङृष्टः कोशादुदुध॒तः 
खड्गः छरषाणो येन सः। अपीति विरोधे। गुणांशात् कारणभूतात् । 
गुणदोषमिश्रस्य कलेदषांशामविगणय्य गुणां निरूप्येत्यथः। न विनिहत 

वान् नावधीत्। कलेगणां्ावगमे हेतुमाह- सारवेदी इति। सारं गुण 

स्याल्पत्वेऽपि सारांश भगवद्धक्तिसाधकववशूप वेत्तीति तथाविधः । परीक्षिता 

ज्ञातं कलेर्मुणस्य सारांसमेवाह-- वत्सेवादि आशु सिद्धयेत् इति। इदे 

तरवाकयादाङ्कप्यात योजनीयम् । इह कलौ युगे । लस्सेवादि तव श्री 

कृष्णस्य सेवा रदक्षिणनमस्कारमतिमा्चननामसङ्ीर्तनादिरूपा जादौ यस्य 

आदिशब्देन सल्नसङ्गमधरममाव्यतिचरनादि गृहते! = आश् 
तत्। 
र सिद्धयेत् भक्तिद्रारा स॒क्तिशुसादयेत्। च 

अतिशीघ्रम् । असिमिन् जन्मन्यतत्यथः | 

? 8८ 
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अपरमपि गुणांशमाह-- इह असत् तथा न इति। द कचियुगे। असत्, 

दुष्कर्म । तथा न मगवत्तेवादिवन्नाञ्च सिद्धयेत् । किन्तु कारान्तरे जन्मान्तरे वा 

सिद्धयेत् । भगवद्धक्तान् न कलिर्बाधत इ्याह--- एषः लस्पर च भीरः इति। 

एषः -किः। खसयरे ल्वद्धक्ते। चकारः समुचये। त्वयि लद्धक्ते चेर्यथंः। 

भीरुः भयाक्रान्तः। भगवतो भीत्या भगवद्धक्तेषु न प्रमवतीति भावः, 

अत एवाह- प्राक् एव रोगादिभिः जपहरते इति तु यत् हा तत्र त्म् एन 

शिक्षय इति। एष इत्यलप्यन्वेति। एषः करङिः। प्रार् भगवद्धजनारं 

म्मात् पूर्म्। णएवकारोऽनन्तरकारुव्यवच्छेदे। रोगादिभिः रोगः आदि 

वैषां ते रोगादयस्तैः। आदिशब्देन नि्धनखादि गृह्यते अपहरते वद्ध 

जनात् निवतेयति। देति खेदे। स च आसनो रोगबाधितववात् भगव 

त्तेवादिक कर्तुमशक्यतया मुक्तेः कारविरम्बानुसन्धानादिति बोध्यम्। तत 

अपहरणे! लं श्रीकृष्णः। एनं कसिम्। शिक्षय शासय] तस्मादेनं निवा 

रयेव्यथः; ॥ 

कणियुगे गङ्गादीनां सयोपोक्षप्रदस्वमाह-- 

गङ्भा गीता च गायत्यपि च तुरुसिका गोपिकाचन्दनं तत् 
सारग्राप्माभिप्जा परपुरुष तथेकादन्ी नामवर्णा, । 

एतान्यष्टाप्ययलान्ययि कलिसमये त्वसरसादप्रबृद्धया 
प्र युक्तिप्रदानीत्यभिदधुक्रेषयस्तेवु मां सज्येथाः ॥ ९ ॥ 

गङ्धेति | ऋषयः इति अभिदधुः ऋषयः मुनयः । इति एवम् । 
अभिदघुः . सुव्यक्तमूचुः। अनेन स्पृरतिप्रमाणसिद्ध्लोकतया गङ्गादीनां माहा 
रम्यस्य स्वकपोरुकस्पितत्वशङ्का परिहता। इतिशब्दार्भमाह- यि परपुरुष 
गङ्गा गीता च गायती अपि च तुलसिका तत् गोपिकाचन्दनं साठ 
मरामामिपूजा तथा एकादशी नामवर्णा: जयलानि एतानि अष्ट अपि कटि 
समये क्षिप मुक्तप्रदानि इति। परपुरुष परुब्रह्मस्वरूप । गङ्ख मगीरथेन 
सुन्यानीता आकाशगङ्गा] गीता मारतयुद्धारम्भ भगवताऽजनायोपदिष्टा | 
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चकारः समुच्चये। गायत्री त्रिपदी। अपि च किञ्च तुलसिका मग 

वतः प्रियतरा तुरुसी । तत् चन्दनवदरेष्णवैराद्वियमाणलात् प्रसिद्धम्| गोपिका 
चन्दनं गो पिकाख्यं चन्दनम्। साठयामामिपूजा सारग्रामस्याभ्य्चनम्। 
एकादशी तन्नामत्रतानुष्ठानम्। नामवर्णा; नान्नं भगवन्नान्नां वर्णा अक्षराणि। 

नामवर्णा इति बहुलोक्त्या अश्रद्धया वा नामनुद्धि विना वा प्रत्तिलेमभ्येन 

वा उच्चरितान्यपि नामगताक्षराणि सचोसुक्तिप्रदानि भवन्तीति योतितम्। 

अयाललानि यलं विना रन्धं शक्यानि। एतानि गङ्गादीनि। करिसि्मये 

कणियुगे। क्षिप्रं सयः। सुक्तिप्रदानि मुक्ति मोक्षं प्रकर्षण ददातीति तथो 

्तानि। भवन्तीति दोषः। कथमेतेषां क्षिप्रुक्तिप्रदलमिव्यत्राह-- स्वसरसाद 
प्रवृद्धया इति। तव श्रीकृष्णस्य | प्रसादस्य प्रवृद्धया अव्यन्तवधनेन । 
गङ्धाजरुप्नानपानतर्प॑णगीतापठनगायत्रीजपतुरसीपोषणतदटाच॑नधारणगोपीचन्दन 

धारणसाल्मामार्चनेकादशीव्रतानुष्ठाननामवर्णोचारणेभ॑गवानव्यन्तं  प्रसीदतीत्यथः। 

वदन्खेवमषयः, ततः फ तवेति चेत्तवाह-त्वं मां तेषु सल्येथा; इति । 

स्वं श्रीकृष्णः] मां भगवदनुग्रहायाग्रभागे स्थिता स्तोतैरचेनं कुर्वाणम् 
तेषु गङ्खादिषु। सजयेथाः सक्तं कुरु ॥ 

ननु देवर्षिपितृणांमृणेः सहैव जातस्य यज्ञाध्ययनपुत्ोादनैस्तरणाना 
मनिराकरणे कथं मुक्तिः स्यादित्यत आह-- 

देवर्षीणां पितृणामपि न पुनऋणी किङ्करो वा स भूमन् 

योऽपरौ सवांतमना त्वां शषरणसुपगतः सवंकृत्यानि हित्वा । 

तस्योत्पन्नं विकर्माप्यखिलमपनुद स्येव चित्तस्थितस्त्वं 

तन्मे पापोत्थतापान् पवनपुरपते रुन्धि भक्ति प्रणीयाः ॥ १० ॥ 

देवर्षणामिति ॥ दे भूमन् सः पुनः देवर्षीणां पितृणामपि ऋणी 

किङ्करः वान। भूमन परिपूणं । सः तादृशः । पुनस्तव । देवर्षीणां देवाना 

मृषीणां च। अपिस्समुचये। ऋणी जधमणः। किङ्करः भूतयः। वाकारः 

समुचये, विकल्पे वा। भवतीति रोषः। अभक्तवदिति भावः। तच्छब्दाथं 
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माह--यः असौ सर्वछ्रत्यानि हित्वा सवासना लां शरणम् उपगतः इति। 

असो भक्तः। सवंक्रत्यानि सर्वाणि सकलानि कृत्यानि विहितानि कर्माणि । 
हित्वा क्ता । भगवस्यर्पयिलेव्यथः । सर्वारमना सव॑भाचेन । लां श्रीङृष्णम् । 
शरणं रक्षितारम्। उपगतः प्राप्तः । भवतीति रोषः। ननु तर्हिं कचि 

निषिद्धकर्मणां सर्वासनाप्यपरिहायेत्वात् कि न कर्तव्यं प्रायश्ित्तादीत्यत 

आह--त्वं तस्य उपत्नं विकमे अपि अखिलम् अपनुदसि एव इति । 

च श्रीङ्कष्णः। अस्व तथा भगवन्तं शरणं प्राप्तस्य । उत्पन्नं प्रमादादिना 
समापतितम्। विकमं निषिद्धकमे । तत् तत्फरमिव्यथैः। विहितकर्मणां 
समुचयार्थापिशन्दः। अचिरं निरवशेषं यथा भवति तथा। जपनुदसि 
अपाकरोषि। नन्वनेन पापक्षयाथं भगवदुपासनं न छतम्, पुनः कथमिद 
मिति चेत्तत्लाह--चित्तस्थितः इति। चित्ते पापक्षयोदेशं विनाप्यनवरतमगव 
दुपासनायाः प्रमावात्तस्थान्तरङ्गं स्थीयत इति तथाविधः सन्। न वक्तु 

शक्तिरथितामपेक्षते कार्यो्यादनाय, यथा द्योषधमुपयुक्तं फलार्थिनामफला सिनामप्य 
विशेषेणारोग्यादि जनयतीति भावः।. अथ परार्थयते--हे. पवनपुरपते त्व 
तत् मे पापोत्थतापान् रुन्धि, भक्ति प्रणीया; इति | पवनपुरपते श्रीगुर्वायु 
एरनाय । लं श्रीकृष्णः। तत् यस्माचित्स्थः पापार््यधनुदसि, तस्मात् ५ 
कारणात् । मे ममानन्यशरणस्य। पापोद्थतापान् पपोल्थान् प्राग्नन्मक्त 
पापसन्चयजनितान् तापान्. वाद्चाभ्यन्तरामयरूपान् सन्तापान् | रुन्धि निवा 
र्य। किच, भक्ति भगवति प्रेमरक्षणाम्। प्रणीयाः कृषीष्ठाः | 

इति कममिश्रमक्तिस्रूपवणेनं 

। द्विनवतितमवृशाकम् ॥ 



। तिणवतितमद शकम् । 1 

एवं विंशत्या शछोकेः कर्ममिध्रां भक्तिं निरूप्यानन्तरं ज्ञानमिश्रा 
निरूपयिष्यन् प्रथमं तदधिकारपाप्निमाह-- 

बन्धुस्नेदं विजयां तव ` हि करुणया व्वग्युपावेशितात्मा 
सथं त्यग्त्वा चरेयं सकरमपि जगदरीक्ष्य मायाविलासम्। 

नानात्वात् भ्रान्तिजन्यात् सति खल गुणदोषावमोपे -विधिर्वा 

ग्यासेधो वा कथं तो त्वपि निहितमतेर्वतिवेषम्युद्धः ॥ १ ॥ 

बन्धुस्नेहमिति ॥ जदं बन्धुस्नेहं तव करुणया हि विजह्याम् | 
बन्धुस्नेहं बन्धुषु पुत्रमित्रकरुतादिषु यः स्नेहस्तम्। तव श्रीकृष्णस्य | 

करुणया कपया] हिरवधारणे ।: विजयां त्यजेयम्। यतो बन्धुस्नेहस््व 
न्मायाङृतः, ततस््वक्ृपयेव तं विजयम् , ' तद्धानेः साधनान्तररीहिादिति 

मावः | बन्धुस्नेह्यागे सति कर्थः गृहे व्रसन् जीवितं : नयत्तीत्याशङ्गाया 

माह-- अहं त्वयि उपवेशितात्मा सवे. त्यक्त्वा चरेयम् इति। ~ स्वि 

्र्ृष्णे। उपविश्चितात्मा समाहितचित्तः समन्। सवं सकलं कायवाङ् 
मनसां विधिनिषेधद्पं कमे। व्यक्ता हित्ा। चरेयं गृहायनपेक्षः सच्चरे 
यम्। यदि लोकसशवारी स्यात् तरि तत्र त त्तेनूतन विषय टः स्यात् 

ततः सवैत्याणस्यारय वेफल्यश्चेः्याराङ्कायामाह -- सकरं जगत् अपि माया 

परिरासं वश्च इति। सकलं सवैमू्। जगत् चरमचरश्च। अपिङब्दो 

निरवेषत्वातिदययोतनाथैः। मायाविलासं मायाया विलस विटसनम्। 

मायाकल्ितमिद्य्थः । वीक्ष्य दष्ट भगवन्मागिचचलात् भगवन्मयत्वेनेव 

सकरूमपि जगदक्लोक्यानन्दन निषयाकमणरहितः सन्निति भावः | ननु 
विहितस्य कर्मणोऽनच्ठानं न युक्तम्, पापापत्तौ ॥ भयश्च कायमेवेस्मा 

नद कर्मणामविद्वदधिकारिस्वेन विदुषस्तदकरण न दोष व 

भ्रा न्तिजन्यात् नानावात्् गुणदोषावबोधे सति स्छ विधिः व्यासेधः वा 
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इति| अआितिजन्यात् आन्तिरहम्ममेत्यमिमानः तज्जन्यात्। नानात्वात् वर्णा 
श्रमादिमेदेन बहुविधत्वद्धेतोः। गुणदोषावबोध्रे गुणः स्वद्याधकतयानित्य 

नेमित्तिकं कर्म, पापञ्ञोधकतवात् कृष्चन्दरायणादरिकं वा, दोषो हिसादिः 
स्तयोरववोधे ज्ञाने) सति सत्तया वतमाने सति। खल्विव्यवधारणे। 
अयं गुणोऽयं दोष इति . विवेकसद्भावे सत्येवेव्यथैः। विधिः एवं कर्तव्य 
मिति नियमवाक्यम् | व्यासेधः मैवं कत॑व्यमिति निपेधवाक्यम्। वाकारौ 
समुच्चये मवतामिति रोषः । गुणदोषनज्ञानामाव्रे विधिनिषरेधाभावं दं 
यति-- तयि  निदितमतेः वीतवेषम्बवद्धेः तौ. कथम् इति। खयि श्रीक 
पणे | निहितमतेः निदिता ब्रह्व समस्तमिति निधि समर्पिता मति 
द्धिथैन तस्य । अत एव वीतवेषम्युदधेः वीता जपगता त्रषभ्धवुद्धिः नाना 
लभ्रमो यस्मात्तस्य । तो विधिनिषेषो। कर्थं केन प्रकरेण। स्याता 
मिति रोषः। अतो विधिनिपेधानधिकारात् स्वै स्यक्ला चरेयमिति मावः। 
एवं विधिनिषरधातीतो ज्ञानमिभ्र भक्तियोगेऽधिकारीत्यपि द शितम् ॥ 

एतत् सवं पुरुषद्रीरेणेव साध्यमिति वक्तुम् तिर्वगादिदेरेभ्यः पुरुष 
तनुरुक्ृष्टेति प्रथयितुं पुरुषत्वं प्तोति-- | 

तुष्णालोपमात्रे सततकृतधियो जन्तवः सन्त्यनन्ता- 
स्तेभ्यो शिज्ञानवात् पुरुष इह वरस्तजनिदकभेव | 

तत्राप्यात्माऽत्मनः स्यात् सुहृदपि च रिपुयंस्त्वयि न्यस्तचेता- 
स्तापोच्छिनतर्पायं सपति ष हि सुहृत् सवा्म्ैरे ततोऽन्यः॥ २ ॥ 
्षुदिति ।॥ श्॒त्तृप्णारोपमात्रे सततङ्रतधियः अनन्ताः जन्तवः 

सन्ति। क्ष्तृप्णारोपमाते शुध: अशनेच्छायाः तृष्णायाः पिपासाया छोप 
१ 0 व्रणकव्रजल्पानादीोव्यथंः | केवकं इ्तप्णासेपः श्चु्तष्णासे 
पमात्र विन् । सततशृतधियः सततम् अनवरतं क्तिः निश्चितचि्ताः। 
जन्तवः जवनः | अनन्तविधजन्तुमध्ये 
मा ---इट विज्ञानवच्वात् तेभ्यः पुरुषः वर्; इति | 

सन्ति वतरत १ 
५ पुरुषस्य श्रेष्ठ 

६६ भूमौ । विज्ञान 
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~ वत्वात् रोषज्ञानं विज्ञानम्। श्रतिप्मृत्याचम्यसनजनितज्ञानपरिशीलनसम्पादित 
भगवत्त्वगवेषणचणपिषणेलयर्थः । तदस्यास्तीति विज्ञानवान् तस्य भावस्त 
त्वम् तस्मात्। तेभ्यः बहुविधेभ्यो जन्तुभ्यः पुरुषः मनुप्यः। वर; 
भरष्ठः। भवतीति रोषः) तजनिः दुमा एव । तजनिः तस्य मनुष्यस्य - 
जनि्जन्म | दछभा दुःखेन खब्धुं रक्या। एवकारेण न कदाचिदपि 
खस्मा भवतीदर्थः। तत्र जपि आला जासन: यद्द् स्यात्, रुः 
जपि च। तत्र॒ तेषु मनुष्येषु। अपिस्समुचये। आसा स्वयमेव । 
आत्मनः स्वस्य दहत् उपकारी। रिपुः अपकारी। अपि चेति समुच्चये | 
स्यादित्यतोत्तरवाक्ययोरप्यन्वेति। उपकायपकारिणोविवेकमाह-- यः स्वयि 

न्यस्तचेताः तापोच्छित्तेः उपायं स्मरति , सः सुहृत् हि इति। तयि श्रीकृष्णे । 
न्यस्तचेताः समर्पितचित्तस्सन्। तापोच्छित्तः तापानां संसारसन्तापानामुच्छिततेः 
उच्छेदनस्य। भोक्षस्येति यावत्। उपायं साधनम् । स्मरति पर्यालोच्य 
जानाति। सः तापोच्छेदोपायस्मतां। ख् ज्ञानोपदेशतः स्वयमेवासनो 
गुरुरूपो बन्धुः । हीत्यवधारणे। अथापकारिणमाह-- ततः जन्यः स्वा 
वैरी इति। ततः तापोच्छरेदोपायस्मलैः। अन्यः अपर; | स्वात्मैरी स्वय 

मेवात्मनो वैरी ॥ 

यत् य्ाज्ञाननासेतः स तस्य गुरुरिति विवक्षितत्वात्, स्थिरचरा 

णामपि तद्धेतवात् गुरुलमूरीकरणीयम्› अतः प्रथित्यादिभ्यः शिक्षणीयानि 

क्षमादीन्योत्मनः प्रार्थयते षड्भिः शछकेः-- 

तवत्कारुण्ये प्रषत्ते क इख न हि गुरुलकिङत्तेपि भूमन् 

सर्वक्रान्तापि भूमिनं हि चरति ततस्सतकषमां श्िक्षयेयम्। 

गृहीयामीक्च तत्तद्विषयपरिचयप्यप्रसक्ति समीरा - 

द्चाक्तसश्चात्मनो मे गगनगुसुवशद्धातु निर्पता च ॥ ३॥ 

दे भूमन् वत्कारण्ये प्रवृत्ते रोक तवत्कारुण्य इति॥ । 
भूमन् परसिणि। त्वत्क]रुण्ये तव यते अपिं कः इव गुरुः न हि। 
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श्रीकृष्णस्य कारुण्ये करुणायाम्। प्रवृत्ते सञ्धते. सति। प्ंथिग्यादिभ्यः 
सद्गुणरिक्षणसमर्था बुद्धि मगवत्करणेव विदधातीरेयनेन व्यज्यते लोकते 

रोकानां चराचराणां वृत्ते स्वभवे चरिते वा। क्षमादिगुणवत्ु पदर्थ 
वििसयथैः। क ईव कीदशः। न गुरुः न उपदेष्टा) सवे पदार्था गुरव 

एवेव्य्षः) सर्वेभ्योपि प्रत्येकं शिक्षणीयार्थाः सन्तीति भावः) हीति 

प्रसिद्धौ] अत्र क इवेत्यल क इदेति पाठान्तरं दश्यते। तस्पक्षे इह जग 
तीर्यभैः। अथ. करमेण प्रथिव्यादिभ्वश्तुरविशतिगुरुभ्यः शिक्षणीयान्याह-- 

भूमिः सरवाक्रान्ता अपिं न चरति हि इति। भूमिः प्रथिवी। 

स्वैः सखकङेरप्याक्रन्ता आक्रम्यमाणा। अथवा सवर्जजनैरपि खननकर्षणादि 
रूपेण पीडनेन बाध्यमाना | अपीति विरोधे। न चरति प्रतिक्रियोयुक्ता 
न भवतीत्यथः। प्रसयुत भक्षणसाधनादिप्रदानेन सर्वास्तपयतति चेति भावः। 
हीति प्रसिद्धो) अहं ततः सक्क्षमां शिक्षयेयं। ततः मूमेः। सक्षमा 
स्वमागादचरनरूपां क्षान्तिम्। -रिक्षयेये गृहीयाम्। प्रथिवीरूपगुरो; क्षमा 
रिक्षणीयेति मावः हे ̀ दश तत्द्विषयपरिचिये अपि अप्रसक्ति समीरात् 
गृहीयाम्। ईश नाथ। ततद्विषयपरिचये तेस्तैगुणवद्धि्दोषवद्धिश्च विषयेष; 
परिचयः सम्पक्रस्तस्मिन् सति। अपिर्विरोपे | प्रसक्तिम् असङ्कतम् | 
समीरात् वायोः। गृहौयाम् | _जालनः व्याप्तत्वं च निपतता च गगन 
गुरुवशात् मे भातु। जआलनः शरीरपरिच्छिन्नतया प्रतीयमानस्य। व्यातं 
सवंशरीरान्तवहिरपि व्यातता। चकारः समुचये। निरेपता शारीरपरि 
च्छि्तवेपि तद्धमसं्पशरहितो निरपः तस्य मावो निरहेपता | चकार; समु 
चये । गगनगुरुवश्ञात् गगनं घटादिपरिच्छिन्नतयां प्रतीयमानमन्तवैदहिश्च व्याप्त 
मकाशु › तदेव गुरुग॑गनगुरस्तस्य वशात् सकाशात् । मे मम | भातु प्रका 
शताम्। यथा गगनस्य मेवादिनिः स्परशेपौ न मवत, तथा मे शरीरादि 
भि ९. भन्पप्तद्धभरूपश्च न भवतः, परं तु तद्धानं मे नास्ति, तजायता 
मिव्य्थः ॥ 

सर्वाक्रान्ता 

अथ जरनरशशिर् विभ्य; रिक्षणीयान्याह् -- 
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च्छ; स्यां पावनोऽहंमधुर "उदकवदहिवन्मा स्म गृहणं 

` सरवान्ीनोपि दोषं तरुषु तमिव मां सर्वभूतेष्ववेयाम् । 

ुटिरनटिः कलानां शशिनं इव तनोनास्मनोऽस्तीति विचां 

तोयादिव्यस्तमार्ताण्डवदपि च तनुष्वेकतां त्वस्रसादात् ॥ ४॥ 

स्वच्छ इति ॥ अहं स्वससादात् उदकवत् स्वच्छः पावनः मधुरः 

स्याम्। त्वस्मसादात् तव श्रीकृष्णस्य प्रसादात् करुणयेत्यथः । उदकवत् जरुमिव | 

स्वच्छः पापदोषादिरहितः, पङ्कादिमलरहितं च। पवनः दर्शनमात्रेण पाप 

रोधकः, स्नानपानादिना बहिरन्तः सन्तापशमनं च। मधुरः मधुराखी, 

मधुररसयुक्त च| अत समुचयार्थश्चकारोऽध्याहतेम्यः | एते गुणा जल्युरो 

शिष्चणीया इति भावः। अहं वहिवत् सर्वान्नीनः अपि दोषं मा स्म गृहाम्। 

विवत् असिरिव । सर्वा्नीनः सर्वभक्षः। अविविरोधे। दोषमभक्ष्यभक्षणा 

दिजं परापमशचुद्धदस्तुप्रहणादिजां निन्द्यतां च । मास्म गृहम् न स्वीकुर्थाम् । 

किञ्च, तरुषु तम् इव मां सर्वभूतेषु अवेयाम्। तरुषु कटेषु तमभिम्। 

मामात्मानम् ! सरवमूतेष सकरस्थावरजङ्गमेषु । अवेयाम् जवगच्छेयम् । 

यथा कष्टेषु मविष्ोऽभिदसवदीर्षस्थूलकषपतादिना काष्ठसमानरूपो दृश्यते, 

दिसकरस्थावरेषु सुरनरतिय॑गादिसकस्शरीरिषु च तदुपाधि 

मीत्यवगच्छेयमिव्यथंः। एतो गुणो वहिगुरोः शिक्ष 

कठानामिव तनोः पुष्टिः नष्टिः आत्मनः 

तथाञलसानं तह्ता 

व्चात्त्ःसमानरूपतयाऽक
गच्छ 

णीयाविति भावः। अहं शशिनः 
णि 

न अस्ति इति विधम् । त शिनशन्द्रस्य। कसनां पूवेपकषप्रतिपदादारभ्य 

अतिदृरस्थितस्यादिलमण्डरत यो यः प्नदश्ः पञ्चदशो भागौ जलमये चन्द्र 

मण्डले प्रतिबिम्बितः प दिन क्रमबरद्धो द्र्यते, तानि पतिवि्बानि 
चन्द्रस्य 

उच्यन्ते, ताक्षामिव । तनोः शरीरस्य। पुिवद्धिः। नषटिनासः। 

सेऽध्याहतव्यः । अस्तीरयनन्तरवाक्यस्थमल वचनविपरिणा 

च्छित्रतया प्रतीयमानस्य । नास्ति न 
आसनः ररीरपरि 

विवाम् अवगच्छेयम्। यथा करानामेव बृद्धि 

करा उच 

अतर समुचचयाथेश्चक 
मेन॒ योजनीयम् । 

भवत्ि। इति एवम् । 

१ 88 
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क्षयो भवतः, न चन्द्रमण्डलस्य, तथा तनोरेव जन्मास्तितवविपरिणामवद्ध 

्षयविनाशूपाः षड्विकारा भवन्ति, नासन इत्यवगच्छेयमिस्यथः । जन्मा 

दयः श्ञरीरस्य, नासन इति चन्द्रगुरोः शिक्षणीयमिति भावः| अहं तोयादि 

वयस्तमार्तण्डवत् तनुषु एकताम् जपि च । तोयादिव्यप्तमार्ताण्डवत् तोयमादि 

यैषां तेषु । आदिशब्देन दपणादि गृह्यते । व्यस्तस्य अनेकशो दर्यमानस्य 

मार्तण्डस्य अर्फैस्येव] तनुषु अनेकविधशरीरेषु । एकताम् आस्मन एक 

त्वम् । अपि चेति समुचये। विधामि्यतताप्यन्वेति! यथा मार्ताण्डोऽनेकेषु 

घटोदकदधणादिष्वनेकतया दृदश्यमानोप्येक एव, तथा सर्वशरीरेष्वासमा उपापि 

भेदाद्धि्तया प्रतीयमानोप्येक एवेति रविगुरोः शिक्षणीयमिति भावः ॥ 

जथ कपोताजगरसिन्धुश्रमभ्रमरेभ्यः शिक्षणीयान्याह- 

स्नेदादयाधास्तपुतरप्रणयमृतकपोतायितो मा स्म भूवं 
प्राप्त प्राक्नन् सहेय क्षुधमपि शयुय्त् सिन्धुवत् स्यामगाधः। 

मा पं योषिदादौ शिखिनि शरुमवत् भृङ्गवत् सारभाभी 
भूयास किन्तु तद्रद्वनचयनवश्नान्माऽद मीक प्रणेशम् ॥ ५ ॥ 

स्नेहादिति॥ दे ईश स्नेहात् व्याधास्तपुत्तप्रणयमृतकपोतायितः 
मास्म भूवम्। ईश नाथ। तस्मसादादिव्यत्राप्यनुषज्यते। स्नेहात् स्नेहा 
द्धेतोः। व्याधास्तपुतप्रणयमृतकपोतायिततः व्याधेन टन्धकेन अस्तेषु निगृह्य 

हतप्रायेषु पुत्रेषु अपत्येषु यः प्रणयः तेन मृतः कपोत इवाचरतीति तथोक्तः 

सन्। अत्रेदं बोध्यम्--कश्िद्रनेचरो नीडान्त्कि सञ्चरतः पक्षिशा्ग 

कान् दृष्ट जारुमातयय प्रतिपार्यामास | । तदजानन्तः क्पोतशिशवः प्रथमं 
जलिनाक्ृताः। तान्. दृष्ट कपोती च दु.खेन स्वयं जेऽपतत्। कपो 
तश्चापत्यभार्याविरपनविचेष्टनादिश्रवणदशेनजातदुःखान्धमना विलपन् जानन्नपि 
जले स्व्यं पतिता विपतिमवृणोदिति। मा स्म॒ मूवम् न भवेयम्। 
स्नेहः सन्तापटेतुरिति कपोतगुरोः रिक्षणीयमिति भावः अहं रशायुवत् 
राप्तं प्रा्नन् शुधम् अपिं सहेय] शघुवत् अजगर इव । प्राप निज 
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सका{रिमागतं श्षुच्छमनाय -पर्याप्तमपरयापतं वा मक्ष्यवस्तु। प्राश्नन् भक्षयन् | 

धं बुभृ्षाम् । तृष्णाया. जप्युपरक्षणमिदम्। : एवञ्च ततोपि तुच्छानां 
परङृतलोषटभरक्षेणताडनादीनां का कथेप्यपिशब्देन दर्दितम्। सहेय सोद 
शक्तो भवेय। यथाऽजगर्ः श्चुषार्त  स्वदेहस्यातिगुरुतयाऽऽदहाराथ पर्मटनेऽ 

समर्थो यदा कदाचित् समीपपराप्ं यक्किचचित् क्षपः शमनेऽप्याप्तमप्यश्षन् 
श्यधं सहते तथा वतये्यर्थः। जनेन प्रारन्धकरमररस्यावरयमोक्तव्यत्वात् 

सुखपरापतिदुःखपरिहाराथप्रयलो पि ब्रेथ कारक्षेपेकफर इत्यजगरगुरोः ` ` शिक्षणी 
यमिति भावः। अहं सिन्धुवत् अगाः स्याम्] सिन्धुः समुद्र 

इव। अगाधः गम्भीरः । एतत्तस्य प्रसत्नववाक्षोभ्यत्वादिगुणानां चोपर 

क्षणम्। यथा सिन्धुः सरितां सम्प्रप्तवपि तीरं नातिक्रामति, यथा च 

गीप्मकलेपि क्षयं न॒प्रामोति, सर्वदा प्रसननोऽश्ुन्धश्च भवति, तथाऽहं 

सुखदुःखयोः सममतिः पसन्रहृदयः क्षोभरहितश्च वर्तेयेत्यथः। एवं सिन्धु 

गुरोः शिक्षणीयं दरीतम् । अहं शिखिनि शकमवत् योषिदादौ मा प् । 
शिखिनि अमो। शलमवत् शलभ इव। योषिदादौ योषादौ। आदि 
शाब्देन कनकरलादिकं गृते। मा प्तं न सक्तो मवेयम्। यथा शलभो 
वहो तद्र्णढन्धः पतति, तथा रूपेण कटककरितूतपटम्बरादि विशिष्टम्षण 

हीवभावादिभिश्च रम्यायां रमण्यां कनकादीतरहृदयङ्गमवस्तुनिचये च परमार्थतो 
दुःखहेतावप्ुपभोग्यबुद्धयाऽत्यासक्तो भूत्वा न॒ नद्येयमिति भावः। सक्तिः 

नाशयेति शरुमगुरोः शिक्षणीयमिति भावः| जहं भृङ्गवत् सारभागी भूयासम् । 
भृत् अभर इव । सारमागी सारस्य शाख दिसारस्य च भागोऽप्यास्तीति 

तथोक्तः। यथा भङ्गः पुष्पेषु सारमूतं मधु गृह्णाति, तथा राखादिषु सारभूतं 
ी्ृ्णस्मरणर्पमथमेव मजेयमितय्थः । किञ्च, किन्तु अहं तद्वत् 

धनचयनवशात् मा प्रणेशम् । किन्तु तथापि विशेषोऽप्तीय्थः। तद्वत् 
मङ्ग इव। धनचयनवशात् धनसम्पादनामिनिवेशद्धेतोः। मा प्रणेशं 

मा नयेयम् । यथा मूङ्खो विरिष्टगन्धलोभेनेकस्िनेव पञ्चे वसन्न 

स्तमये तस्मिन् मुकुढ्ति बहिगेन्तुपक्षमो वध्यते, तथाऽदमप्यर्थार्जनामिनिवे : 
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मोनेकलासक्तो मा नाशं गच्छेयमित्यथेः। प्रणेशमित्यत नरद्ुडि पुषादि 

त्वादङ् । 'नलिमन्योरसिव्येखम्' इति भाप्यवातिकादत एस्वम्। छन्दो 

ग्रहणं | तु वाक्यभेदेन मिपचोरेव सम्बध्यते | स्वसादपि सारो ग्राह्यः, एक 

्रेवाद्यासक्तिरदोष्हेतेति भ्रमरगुरोः रिक्षणीयमिति भावः ॥ 

' जथ गजमधुहरहरिणमीनपिङ्गलाकुररेम्यः रिक्षणीयान्याह-- 

मा व्यासं तरुण्या गज इ वश्चया नाजेयेयं धनोषं 
हरतान्यस्तं हि माध्वीहर इव मृगवन्पा सुहं गम्यगीतेः। 

नात्यासञ्चेय भोज्ये श्ञष इव बरिशे पिद्धलवनिराश्षः 

सुप्यां भर्व्ययोगात् श्र इव विभो सामिषपोऽन्येने हन्ये ॥ ६ 1 

मर बध्याखमिति | दे विभो अहं वशया गजः इव तरुण्या मा वध्या 

सम्। विमो सर्षव्यापिन्। तवसस्रादादिव्यत्राप्यनुषज्यते। वशया करिण्या । 

गजः हस्ती । | गजो हि जनै ; करिणीं परदय निखातपिहितगर्ष निपास्य वध्यते, 

तद्रत्। तरुण्या कमन्या। मा बध्यासं बद्धो मा भवेयम्। सीणामङ्ध 

सङ्ञो बन्धुरिति गअगुरोः श्कषयेयमिति भावः। अहं धनौं न॒ जआजेये 

यम्। हि अन्यः तं माध्वीहरः इव हता। अन्नादो तस्मादित्यध्याहतें 

व्यम् , हीप्युततरत्र दर्शनात्। धनो द्रविणसञ्चयम्। न॒ आर्जयेयं न सम्पा 
दयेथम् ! हि यस्मात् । अन्यः चोरादिः। तं धनोघम् । माष्वीहरः मधु 

हरः। मधु इत्यध्याहतम्यम्। मधु क्षोद्रम्। दर्ता हरिष्यति। चोरादि 
भयाद्धनसच्चयो न कतव्य इति मक्षिकादिभिस्तरुकोररादिषु सच्चितस्य मधु 
नोऽपहमौष्वीहराप्छिक्षयेयमिव्य्थः। जदं मृगवत् ्राम्यगीतैः मा मुहम्। 
मृगवत् हरिण इव । प्ाम्यगीतेः प्राम्े्रमीर्रगतिः । यथा मृगो मृगयुपुकर्ान 
विरेषैः, तथाऽहं भगवत्सम्बन्धीतरेगंतिरिप्य्थः। मा सुहं मोहं नाधिग 
च्छेयम्। भगवद्वीतेतरगीतान्यासनो नाश्ायेति हरिणाच्छिक्षयेयमिसयर्षः। 
वरद ज्ञषः इव भोज्ये न अय्यासज्नेय | 

ञलषष इव मत्स्य इव। 

अहं 

चरङिदि आपमिषावरृतरोह कण्टके । 
भोज्ये भक््यवस्तुनि। न॒ अव्यासजय जस्यासक्ि 
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न गच्छेय। अत्ातिशब्देन जीवितधारणमातरोपयो गिमोज्यवस्तुनि सक्तिनं 

दोषायेति गम्यते। अहं पिद्गखवत् निराशः युप्याम्। पिङ्खावत् तदाख्या 

वेदयेव। निराशः निर्गता धनसुखाया्चा यस्मात्तथाविधः सन्। सुप्य 

खसं निद्रां कर्याम्। अतेदं बोध्यम्-पुरा पिङ्गला नाम स्वैरिणी अर्था 

शयां प्रथममागतान् स्वस्पार्थदान् परुषाननादत्य अपि नामान्यो भूररिविण 

प्रदो मासुपैवष्यतिः इति दुराशया दूयमाना निङीथावधि तथाविधान् पुरुषान् 

परतिपाख्यन्ती जाग्रती पुनश्च विफल्मतीक्षा निर्विण्णा भूत्वा निरवेदासिना 

धनादौ दुराशाकतार्छिल्वा सुखं ष्वपिति। आशा दुःखहेकुनराश्यं सुख 

हेतुशचेतयस्याः रिक्षयेयमित्यथेः। सामिषः कुरर इव भतग्ययोगात् जन्ये 

न हन्ये। सामिषः आमिषेण भक्ष्येण सह वतत इति तथोक्तः। भक्ष्य 

तुण्डे वहननित्य्थः। कुररः पक्षिविरोषः । तण्डस्थामिषः कोपि कुररो 

नयरामिक्च्छुमिरवलिमिस्तजितंस्तत््यक्तवा तजनान्धुक्तोऽभूत्, तद्वदित्यर्थः । 

भर्तभ्ययोगात् भतेग्यानां ममस्वेन रक्षणीयानां कुडुम्बद्व्यादीनां योगात् 

सम्बन्धाद्धेतोः। अन्यैः बरिभिः। न हन्ये न पीडितस्स्याम्। यस्य कस्य 

चिदपि ममत्वेन स्वीकारौ दुःखहेतुः, अस्वीकारः स्वीकृतानां व्यागश्च सुख 

हेतुः इति कुरराच्छिक्षयेयमित्यथः॥ 

अथामककुमारीशषरकारसरपैभ्यरिशक्षणीयान्याह-- 

वतैेय त्यक्तमानः सुखमतिशि्वन्निस्सहायश्वरेयं 

कन्याया एकरोषो वलय इव विभौ वर्जितान्योन्यघोषः। 

स्वबित्तो नावबुध्यें परभिषुकृदिव समाभृदायानोषं 

गेहेष्वन्यप्रणीतेष्वहिरि निवसान्बुन्दुरोमेन्दिरेषु ॥ ७॥ 

वर्ियेति।| है विभो अहम् अतिशिशयुवत् सयक्तमानः सुखं वर्तय । 

किमो परिूर्णं। त्वससादादित्यलाप्यनुषन्यते। अतिशित् अतितरामरभक 

इव | ्यक्तमानः व्यक्तो मानो येन तथाविधस्सन्। मानपदमवमानस्या 

प्युपरक्षणम्। सुखं यथा मवति तथा। यथा मानःवमानयोरभावादर्भकस्य | 
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सर्वदा. शुखम् , तथेवयर्थः। वर्तेय निवसानि । मानावमानदयागः सुखायेव्य 

भकाच्छिक्षयेयमिर्य्थेः। अहं कन्यायाः एकरोषः वजितान्योन्यघोषः वट्यः 

इव निस्सहायः चरेयम्। कन्यायाः कुमायाः। एकः ` रोषो यस्य स 

एकरोषः। अनेन करयोरनेकवकयानां सच्वात्तेषां मिथस्सद्खटनसम्भूतध्वनि' 

मसहमाना किरेकावशिष्टमकरोदिति गम्यते। वजितान्योन्यघोषः वजितः 

त्यक्तः अन्योन्यधोषः ` मिथस्सङ्खुटनष्वनिर्यन सः स्यक्तेतरेतरव्यर्थप्रखापादि 

रिति च। वर्यः प्रकोष्पृतशङ्खवल्यः। काचित् कन्यका आसमवरणा 
यागतान् पुरुषान् भोजयितुं स्वयं शाल्यवहननं कुवती प्रकोष्टस्थशहूवख्यस्वन 

जुगुप्सया ` शद्धवस्यमेकावसिष्टमकरोत्। तादृरवर्य इवेत्यर्थः! निस्स 

हायः सहायरहितः। चरेयम् इतस्ततः सश्वरेयम्। परस्परमिथ्यासंङ्करन 
करहादीनां भगवद्धयाननामसङ्कीतेना दि विधातकारकतया बहुभिः सह सक्चारो 

वर्जनीय इति कुमारीवस्याच्छिक्षयेयमित्यथः । अहं त्वचचित्तः इषुकरृत् माम 
दायानघोषम् इव परं न अवबुष्ये। स्वचित्तः त्वं श्रीकृष्णः; स्मदा चिते 
यस्य॒ सः। इषुकृत् शरस्य ऋजुकरणे दत्तचित्तः शरकारः। क्ष्मामृदायान 

घोषं क्षमाभृतः मूपतेरायाने यो घोषः मेर्यादिगम्मीरध्वनिस्तमिव | .परम् 
अन्यत्। न अवनुध्ये न अवगच्छेयम्। भमगवद्ध थाने एवं भान्यमितिश्चर 
काराच्छिक्षयेयमिव्यथंः। अहम् अन्यप्रणीतेषु गेहेषु उन्दुरोः मन्दिरेषु अहिः 
इव॒ निवसानि, | अन्यप्रणीतेष्चु अन्यैः अफ; प्णीतेषु निर्मितेषु। गदेषु 

वसतिषु। उन्दुरोः मूषिकस्य। मन्दिरेषु कुहररूपेषु गृहेषु | अहिः 
संप इव । . निवसानि वसेय । गृहनिर्माणमनर्थायेति सर्प॑च्छि्षयेयमित्यर्भः॥ 

जथोणेनामात् पेशकारदेहाच शिक्षणीयान्याह- - 

त्वय्येव त्वत्कृतं स्वं शपयसि जगदित्युणनामात् प्रतीयां 
स्वचचिन्ता त्वत्स्वरूपं कुरुत इति ददं शिक्षये पेशकायत्। 

विडभस्मालमा च देहो भवति गुरूवरो यो विवेकं विरक्ति 
धत्ते सच्िन्त्यमानो मम तु बहुरुजापीडितोऽयं धिशेषात् ॥ ८ ॥ 

सयति ॥ चं तरतं जगत् लयि एव कषपययि इति अहम् 



द्रकम्-९३] पश्चर्विशतेर्यरुभ्यः शिक्षणीयस्य घणनम् । ७०३. 

ऊर्णनाभात् प्रतीयोम्। ववं श्रीकृष्णः | स्तं त्या निमिततोपादनमूतेन 

श्रीकृष्णेन छृतं सष्टम्। जगत् चरमचरश्च । त्वयि श्रीष्णे । . एवकारोऽन्यस्य 

उ्यवच्छेदे] क्षपयसि संहरसि । इति एतम् । ऊणेनामात् स्वेन निर्मितं 

तन्तुवितानं स्वस्मिनेव स्वयं संहरतो च्ताव्रिरोषात्। प्रतीयाम् अवगच्छेयम् | 

जगतः सृषटि्थितिसंहारकारको भगवान् श्रीकृष्ण एवेति उणनाभाच्छिक्षयेय 

निदयर्थः। त्वचिन्ता त्स्वरूपं वुरुते इति अहं पेशकारात् दृढं शिक्षय! 
त्वचिन्ता तव श्रीकृष्णस्य चिन्ता स्वरूपध्यानम्। त्वत्स्वरूपं तव श्रीकृ 

व्णस्य स्वहूपम्। कुरुते करोति। इति एवम्। पेदोकारात् पेशः शुद्र 
कुटी तां करोतीति पेशकारो अमरविशेषस्तस्मात्। उतेदं बोध्यम् पेशकारः 

कीटं निजनिरमितायां शुद्रक्वां निवेशय स्वमुखवायुना कुखन्तर्मागं सम्पू द्वार 

पिधाय गच्छति, कीरस्तु मयेन निजनिरोधकारिणमेव ध्यायन् केषुचिदिवसे 

प्वतिकरान्तेषु पेशकारो भूत्वा द्वारं निमि बहिरमच्छतीति। क्षमे अव 
गच्छेयम्। गुरुमूतानां सर्वचराचराणामसंस्येयतयां निर्दोषतो निरुकतेरशक्य 

तवादेवं चतुविंशतिशुरून् प्रदिपा्य देहगुरोः सर्वेभ्यः प्राधान्यात्तं विरो 
पेणाह--विडभस्मासेति। स इत्यध्याहतेव्यम् , उत्तरत्र यच्छन्दद्दीनात् । 

विड्भस्मासमा सः देहः च गुरुवरः भवति इति। विमेस्मासमा विडास। 

मस्मासा च। श्वादिमिेक्षितो विडात्मा भवति, अमिना दग्धो भसास्मा 

चेति भावः। देहः शरीरम्। चकारस्तवर्थो विरोषे। विरोषमाह- गुरुवर इति। 
गुरुषु मध्ये वरः रेष्ठ इत्यथः। मिवेकविरक्तिकरत्वादितरेभ्यो गुरुभ्यः 

्रष्ठतत्मिति बोध्यम्। तच्छन्धाथेमाह--यः सच्चिन्त्यमानः विवेकं विरक्ति 
धत्ते इति। सश्चिन्स्यमानः सम्यक् चिन्त्यमानः विचायेमाणः। विवेकं 

विविच्य ज्ञानम् विरक्ति वैराग्यम्। समुचयाथेश्चकारोऽत्र योजनीयः। 

दुरमलोपक रिलयोरमिरूपणे विवेकम् , अनि्यत्वपारक्यत्वदुःखोदकेत्वानां निरू 

पणे विरक्तिञचेति भावः। धत्तं तनोति। एवं सामान्यतो देहस्य गुरुवरत् 

सुकतवाऽनन्तरं कविस्तव स्वदेहस्य विरोषमाह--मम तु बहुरुजापीडितः अयं 

विरोषात् इति। मममे। तुर्विरोषे। बहुरुजापीडितः बहीमिरनेकाभिः रुजामि 



७०४ नारायणीयम् स्कन्धः-२९) 

रोगङृतैस्पदरवः पीडितः जाक्रान्तः। अयं देहः |` विरोषात् अतिशये
न | विवेकं 

विरक्तिम्। धत्त इत्यतताप्यन्वेति। विवेकविरक््योरा धिय करोतीदयथः ॥ 

ननु विवेकविरक्तिविधायकतया उपकारकारिणि देहे कथं मोहामावः 

प्यादिव्याशङ्कय देहमोहे दोषमाविष्ठुवेन् भगवन्तं प्राथयते-- 

ही ही मे देदमोहं ्यज पवनपुराधीक् यस्परमहेतो- 
हे वित्ते करत्रादिषु च विवक्षितास्स्वत्पदं पिस्मरन्ति | 

सोऽयं वहेश्छ्ुनो बा परमिह परतस्ताम्प्रतश्चाशिकिणं- 

स्वग्जीहाया विकषन्त्यवश्षमत इतः कोऽपि न त्वत्पदान्ने । ९ ॥ 

ही दीति ॥ दे पवनपुराधीश ंमेहीही देहमोहं स्यज। पवन 

पुराधीक् श्रीगुरुवायुपुरनाथ । खं श्रीकृष्णः । मे ममानन्यशरणस्य । ही हीति 

देहमोहं प्रति निन्दागर्माक्तिः। एवंविधेऽपि देहमोदे व्यक्ते सत्येव मोक्ष 

भ्ातिर्भवेदित्यमिप्रायेणेव प्राथ्येत इति भावः। देहमोहं देहे शरीरे 

यो मोहः सुखसाधनखन्नान्तिस्तम् । स्यज दृरीढुरुष्व | ्यजेत्यनेन मया दे 

मोहस्यागो न शक्यते, अतस््वयेव' मत्तोऽपहत्य॒दूरीकर्व्य॒इत्यमिप्रायो 

गम्यते । देहमोहस्यास्मागे दोषमाद-- यस्मेमहेतोः गेहे चिते करलादिषु 
च विवशिताः त्वद विस्मरन्ति इति। यस्मेमहेतोः यस्मिन् देहे प्रेमहेतोः 
स्नेहकारणात्। गदे भवने। वित्ते धने ] 

आदिशब्देन पुल मिलपडश्मृत्यादयो गृह्यन्ते | 
विव्ीकृताः । तचोगक्षेमैकचित्तास्सन्त इत्यथः । 

कट्तादिषु दारप्रमृदिषु । 

चकारः समुचये । विविताः 

त्व्पदं तव श्रीकृष्णस्य पदं 
चरणकमण्नद्रम्। विस्मरन्ति न चिन्तयन्तीव्यर्थः । किञ्च, स: अयम् इह 
परतः प्र् वहः शुनः वा इति। स प्वत्पदविस्मृतिदेतुमूतप्रेमपालम् । अयं 
दहः । ईह एषु सकल्नरमगपशुपक्ष्यादिपरु । परतः अवसाने । परं केवलम् । 
वहेः अकेदहनाय । शुनः सारमेयस्य भक्षणाय । वेति विकल्पे | भवतीति 
रोषः। जीववियोगे देहेन न किमपि प्रयोजनमिति भावः । अस्तेव देदस्य 
सजीककार एव यलः कतम्यो मोक्षयेति चेत्तत्र॒नेत्ादयः प्रतिबन्धका 
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भवन्तीलयाह--साम्प्रतं च अक्षिकर्णतग्निहवायाः अवशम् -जत इतः विकर्षन्ति 

इति । ~ साम्धरतम् अघुना] जीवापरायात् पूवेकारु इत्यथ; चकारस्वव्थ | 

जक्षिकर्णग्जिहा्याः अक्षिणी नेतेन्दियं कर्णो श्रोतेस्धियं -त्वक् तगिन्दियं 

जिहा रसनेन्द्रियं च अयानि आदौ भवानि येषां प्राणवाक्पादपाणिपायुपस्थानां 

ते । अत्र अक्ष्याययक्त्या तदधिषठातृदवता कमादकेदिग्बासाधिवहीम्दर विष्णुमित 

प्रजापतयो गृहणन्ते, अक्ष्यादौनां तदधीनप्रवृत्तिवात्। अवशम् आकु यथा 

मवति तथा । अत इतः स्वस्वविषयेषु रूपादिष्विस्यथः'‡ `विकपषन्ति आकषेनति। 

कोपि ल्दान्जे न। कोपि एष्वक्ष्यादिष्वेकोऽपि । ~` (त्वसदान्जे तव 

श्रीङ्कष्णस्य पदान्जे चरणार विन्दद्रन्द्र विषये | न विकषन्तीत्यर्थं ॥ 

ननु पारन्धकरमफैलस्यावर्यभोक्तव्यतवा्तद्धोगस्यं॒चे देहगेहाची सक्त्य 

ध्रीनस्वात्तत्यागोऽशक्य इति चेत्तहि प्रकारान्तरेणारमनो “ ̀ जन्मंसाफस्यकरणं 

प्राथेयते-- ॥ 

रवार देहमोदो यदि पुनरधुना तहि निदरेषरोगान् 
हृत्वा भक्ति द्रष्टं इरु तव पदपङ्रुहे पङ्जाक्ष । 

नूनं नानामवान्ते समधिगतमयुं अुक्तिदं विप्रदेहं 

द्रे हा हन्त मा मा क्षिप विषयरसे पाहि मां मारुतेश | १०॥ 

दुवार इति ॥ हे पङ्कजाक्ष देहमोहः पुनः अघुना दुधार 

यदि तर्हिं लं निररोषरोगान् हत्वा तव पदपङ्करुहे द्रद्ष्ठां भक्ति कुरु । 

पङ्कजाक्ष कमल्दलनयन। देहमोहः देह विषयको मोहः । पुनस्त्वथं 

अघुना अस्मिन् जन्मनि। दुवारः दुःखेनापि वारयितुमननक्यः। यदि 

तर्हिं एवननेतर्दि। निररोषरोगान् निर्दोषान् बह्मान् वातादीनाभ्यन्तरान् रागा 

दींश्चाखिखान् रोगान् आमयान्। हत्वा संहत्य | तव श्रीकृष्णस्य | पद्पङ्क 

रुहे चरणकमख्युगले । द्रदिष्ठाम् अनायिनीम्। भक्ति प्रमरक्षणाम्। कुरः 

विधेहि। भगवद्धक्तिरामे मोक्षपातिनिधितेनेति भावः| अन्यथा सम्माग्य 

मानमनक्च परानया दर्चयति--दे मारुतेश त्वं नानामवान्ते समधिगत मुक्तिदं 

६ 89 
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नूनम् अमुं विप्रदेहं हा हन्त श्र विषयरसे मामा क्षिप इति। मार 

तेश श्रीगुरुवायुपुरनाथ | लं श्रीङृष्णः] नानाभवान्ते नानामवानामनेक 

जन्मनामन्ते अवसाने । समधिगतं र्ब्धम्। अनेकजन्माजितसुकृत 

परिपाकवशात् प्राप्तमि्यथंः। मुक्तिदं मोक्षसाधकम्। नूनमिति निश्चये | 

भगवरसादासन्नयातत्वादुपासनायाः सुकरतया विप्रदेहो मोक्षप्रदं एवेति 

भावः। अमुं मदीयम् । विप्रदेहं॒॑ब्राह्मणशरीरम्। हा हन्तेति 

खेदातिश्ये। विषयरसनिपातनानुसन्धानात् खेदः । क्षद्रे निस्सारे। 

विषयः संसार् एव रसो रसनीयद्रवस्तस्मिन् । मा मेति द्िरुक्तिः सम्म 

मात् माक्षिप मा निपातय। कि पुनः कर्तव्यं मयेव्यत्राह--तं मां 
पाटि इति। मां स्वामेव शरणमुपगतम्। पाहि त्रायस्व । यदि मां 

विमुक्तरोगं॑खयि ददभक्ति न कुयाः, तद्येहं विषयव्यासक्तचित्तो निष्फख्त्राह्मण 
जन्मा स्याम् , अतो मामरोगे दनिरीनाशयं चाधाय परमपदं प्रापयेति 
समुदिताः | 

इति पञ्चविशतेगरभ्यः रिक्षणीयस्य वनं 

त्रिनवतितमद्शकम् ॥ 



चतुणेवतितमदश्चकम् । 

एवमुखन्नविवेकस्य तच्वज्ञानो्पतिप्रकारमाह - 

शुद्धा निष्कामधमैः प्रबरगुरुगिरा तत्स्वरूपं परं ते 
द्धं देहेन्दरियादिव्यपगतमखिरं व्याप्तमविदयन्ते । 

नानालस्थौल्यकार्यादि तु गुणजवपुस्सङ्गतोऽध्यासितं ते 
वहेदारग्रमेदेष्विव महदणुतादीप्रताशान्ततादि ॥ १॥ 

शुद्धा इति ॥ निप्कामधर्मैः शुद्धाः प्रवरगुरुगिरा देहेन्दियादि 

व्यपगतं शुद्धम् अचिरं व्याप्तं परं ते तत् स्वरूपम् आवेदयन्ते। निष्काम 

धमः निर्गतः कामो येभ्यस्ते निष्कामाः । फरुकामनामन्तरेणानुष्ठिता इव्यर्थः । 

ते चते धर्मां वर्णाश्रमधर्माश्च तेः। शुद्धाः रागादिदोषरहिताः। रम 

दमा दि साधनचतुषटयसम्पन्ना इति यावत्। अनेनैषां परवरगुरूपदेशाधिकारः 
सूचितः। देहिन इति रोषः । प्रवरगुरुगिरा प्रवरस्य वेदवेदान्तादिषु तद 
येषु च निष्णातचित्ततया प्रकर्षण श्रेष्ठस्य गुरोः अज्ञाननिरोधनचतुरस्या 

चार्यस्य गिरा उपदेशवाक्येन । देहेन््रियादिम्यपगतं देदेन्धियादिभ्यो व्यप 
गतं व्यतिरिक्तिम्। अत एव शुद्धं मायातत्कार्योपरागरहितम्। अखि 

सर्वाश्रयम्। ग्यां सर्वानुस्यूतम् । परं प्रधानम् । ते तव श्रीकृष्णस्य । 

तत् निष्कलम् । स्वरूपम् अवेदयन्ते सम्बगवगच्छन्ति। ननु जास्मनो 

नानालश्रीरिखपरिमितलक्षणिकत्वादीनि केचिदाचक्षते, तत् कथं सचिदानन्दादि 
हपतवेन ज्ञातव्यसखमित्यत आह--ते नानाल्स्थोस्यकादयादि तु गुणज 

बपु्सङ्गतः अध्यासितम् इति । ते तवात्मनः। नानालवस्थोल्यकार्यादि 

नानालं॑नानप्रकारत्वं स्थोल्यं स्थूरुलवं कारय कशत्वमादिर्णस्य तत्। तुर्वि 

रेषे गुणजवपुस्सङगतः गुणेभ्यो मायागुणेभ्यो जायत इति गुणजम् , तच 

तद्वपुः शरीरं च गुणजवषुः तस्य सङ्तस्तादात्म्याध्यासेन सम्बन्धेन । 

अध्यासितम् भरोपििम् । भासन: शारीरस्य चान्योन्याध्यासेन नानाता 
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देरासनि कितसान्न वास्तवस्वमिति मावः अलतानुरूष दृष्टान्तमाह ̀  

दारुभमेदेष वेः महदणुतदीतशिन्तितादि इव इति। दसृप्रभेदेषु दारुण 

काष्ठचयप्य प्रभेदेषु स्थूरत्ूष्ष्मलश्ण्काद्रस्वादि मि्नमिन्प्रकारेषु । वरध; । 

महंदणुतादीप्ताशचन्तता आदौ यस्य तत्तथोक्तम् ॥ 

एतच ज्ञानमाचार्याहन्धमेवाज्ञानतप्काय निरसनक्षममिति स्फुरीकतु ब्रह्य 

्ञानोसतति रूपकेण निरूपयति. - 

आचार्याख्याधरस्थारणिसरमनुमिटच्छिष्यरूपोत्तरार- 

 ण्यावेधोद्धासितेन स्फुटतरपसिोधाप्निग दह्यमाने । 

कर्मालीवासनातव्छृवतनुञ्वनभ्रान्तिकान्तारषरे 

दाद्यामाबेन विदाक्षिखिनि च विरते वन्मयी खस्ववस्था ॥ २॥ 

आचार्येति ।॥ आचायाख्याधरस्थारणिसमनुमिर्च्छिष्यरूपोत्तरारण्या 

वेधोद्धासितेन स्फुटतरपरिबोधाभिना कममारीवासनातक्ृततनुमुवनभ्रान्तिकान्तार 

पूरे दह्यमाने दाद्यामावेन विदाशिखिनि च विरते अवस्था तन्मयी खट । 

आचार्यारयाधरस्थारणिसमनुमिरुच्छिष्यरूपोत्तरारण्यवेधोद्धासितेन आचायौख्यः 

गुरुरूपो योऽधरस्थारणिः अधोगतमथनकाष्टविरोषः, समनुमिरन् उपनयनद्रारा 

सन्निधि प्रापो यः श्िष्यस्तद्रपो य उत्तरारणिः उपरिगतमथनकाष्टविरोषः तयो 

रावेधः प्रवचनङ्पेण मथनदण्डन सद्खद्नं तेनोद्धासितेन अस्यन्तं प्रकाहितेन । 

नितरां स्फुटः स्फुटतरः अतिस्पष्टः स चासो परिवोधस्सम्यम्जञानं चेति स्फुट 

तरपरिबोधः स एवाभिस्तेन। कर्मणां सजातीयकर्मणामारी समूहस्तस्य 

वासना उत्पादकसंस्कारः कमीरीवासना तत्छरता तदुत्था तनुभुवन 

भान्ति; श्रीरादिप्रपञ्चविषयकमन्ञानं तच्छृततनुमुवनभ्रान्तिः, कमारीवासना च 

तर्कृततनुभुवनभ्रान्तिश्चेति कर्माटीवासनातल्छृततनुभुवनभ्रान्ती तद्रूपे कान्तारपूरे 

काननसमूहे कर्मारीवासनातरंकृततनुसुवनभ्रा नतिकान्तरपूरे। दद्यमाने दाहरूव 

नाक्षं प्राप्यमाने सति। दाद्याभावेन दाद्यम्याज्ञानरूपेन्धनस्य अभावेन 

न्[रोन। वियाशिखिनि विचा ब्रह्म्गानमेव शिखी वदहिस्दस्मिन् । चकारस्तर्थ 



दराकम्-९४] तच्वक्ञानोत्पत्तिधकार वर्णनम् । ७०९ 

समुचये वा। विरते छीने सति। अवत्था अवस्थितिः। व्वन्मयी भगव 

न्मयी ) खल्ि्यवधारणे । भवतीति रोषः। यथा अरणिद्रयसङ्वहनसज्ञातो 

वहिर्वनं दहनिन्धनामवि स्वयं शाम्यति, तथा गुरुशिष्यप्रवचनजनितं ब्रह्मज्ञान 

मन्ञानना्ं कुर्वाणं तसन् नटे स्वयं नरयति, तदा च भगवदेक्षयावस्थेव वर्तत 

इत्यथः ॥ 

एदं शोकद्वयेन सर्वतो विरक्तस्य तच्चज्ञानेन संसारदुःसखोच्छेदः पर 

मानन्दावापिश्ेयक्तम्। तदेव द्रदीकलं प्रतान्तरं निरस्यति-- 

एवं लवत्मा्षितोऽन्यो न हि खल निखिरङ्ेशहानेरुपायो 

>&न्तात्यन्तिकास्ते कृषिवदगदषाहृयुण्यषट्कमयोगाः । 

दुकसयैरकस्या अपरि निगमपथास्तत्फलान्यप्यवातता 

मत्तास्तवां विस्मरन्तः प्रसजति पतने यान्त्यनन्तान् विषादान् ॥ ३ ॥ 

एवमिति ॥ निसिर््ेशहानेः उपायः एवं तवस्ात्तितः अन्यः न 
खल हि । निखिल्ङ्केशहानेः निसिखनाम् एदिकानामामुष्मिकानां च सर्वेषां 

केशानां दुःखानां हनेनाशचस्य। उपायः मा्गः। एवम् उक्तप्रकारेण । 

त्वसाक्षितः त्वयि श्रीकृष्णे परा्षिरक्यं तस्मात् । मोकषप्ा्िरित्यथः। अन्यः अपरः 

उपायः । न ख़ नास्त्येव । हीति प्रसिद्धो । ननु बहबोऽन्ये सन्ति देहिनां 
मिखिणङ्केशहानेरुपायाः, किमेवं भगवध्मािरेवेद्युच्यत इत्याशचङ्कायामाह- ते 

अगदषाङ्गुण्यषट्कर्भयोगाः कृषिवत् नैकान्तात्यन्तिकाः इति । ते येऽन्यैः 

शनाशोपायत्वेनोक्तास्ते। अगदषाडगुण्यषट्कर्मयोगाः अगदा ओषधानि 

आयुरवेदोक्तारोग्यादिकाभोपायाः । मणिमन्तरौषधरसायनादि प्रयोगा इति यावत् । 

षण्णां गुणानां दण्डनी्युक्तसन्धिविग्रहायर्थाजनोपायानां समाहारः षादगुण्यम् , 

षट्कमाणि अध्ययन प्यापनादीनि, योगा वेदोक्तोपायाश्च। कृषिवत् ऊषिरिव । 

नैकान्ताव्यन्तिकाः नैकान्ताः नात्यन्तिकश्च। नैकान्ताः दुःखमिश्ररुखहेतुत्वाज्ञा 

सिरुदुःखनिवर्तकाः। नाल्यन्तिकाः अनिर्यफरुत्वान्न दुःखपुनराच्तति निवतंकाः । 
वन्तीति शोषः | कृषि विषये नैकान्तिकं भूकरषणखननसेचनप्युचोरादिसंरक्षणादि 
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दुःखोदर्कभयङ्नैरव फरजनकतया दुःखमिभ्रसुखका रितम् , नात्यन्तिकं तु कवार 

मूकर्षणादिदुःखोदर्कपभयलेरनधररतफलकारिखकषूःयत्वं चेति वेदितव्यम् । नन्विह पु 

धनधान्यारोग्या दिपरिपन्थिनिरासफल्कानि परत स्वगोदि साधनान्यपि वैदिककर्माणि 

बहूनि वियन्त इति चेतलाह -- निगमपथाः द्वैकच्येः अकल्याः अपि इति । निगम 

पथा; वेदोक्तमार्गाः । दुैकस्येः दुःखेनापि परिदतमशवर्र्वेकस्यद्॑व्यकाख्करत्रादीनां 

दोषस्यैदतुभिः । अकल्याः कलयितुं क्ुंमशक्याः । न केवरं नैकान्तातयन्तिका 

इत्यपिशब्दार्थः । किञ्च, तत्फलसनि अवाप्ताः अपरि मत्ताः लां विस्मरन्तः 

पतने प्रसजति अनन्तान् विंषादान् यान्ति| तस्फखानि तेषां कथच्चिननिव क्य 

कृतानां वेदोक्तकमणां फलानि स्वगदिफलानि। अवाप्ताः प्राप्ताः । अपीति 
विरोधे। मत्ताः सुरयुवतिभिः सह॒ नन्दनादिषु क्रीडादेरमात् गर्विष्ठाः | 
लवा श्रीङृष्णम् । विस्मरन्तः स्मरणमकुबेन्तः । पतने कर्मफरक्षयेणाधःपतने । 
प्रसजति प्राप्ते सति | अनन्तान् अपारान् | विषादान् संसारसञ्ञातसङ्कटानि । 
यान्ति प्राप्नुवन्ति । सवेथाऽपि मगवस्मा्िरेव निखिरुङ्केशहानेरुपाय इति मावः ॥ 

ननु वेदोक्तोपासनादिकमेमिः सव्यरोकं प्राप्ताः शरिताः ब्रह्मणा 

सह मोदन्त इत्याशङ्कायामाद-- 

त्वह्छोकादन्यलोकः क चु भयरहितो यत् पराधैदयान्ते 
तवद्धीतः सत्यलोकेपि न सुखवसतिः पश्मभूः पद्मनाम | 

एवंभावे त्वधमाजितबहुतमसां का कथा नारकाणां 

तन्मे स्वं छिन्थि बन्धं वरद कृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो ॥ ४ ॥ 

स्वह्ोकादिति ।॥ व्वहछछोकात् अन्यरोकः भयरहितः क नु। तदि 
स्त्र योञ्यसुत्रत्र यच्छब्ददशेनात्। तत् तस्मात् कारणात्। व्वह्छोकात् 
तव श्रीकृप्णरूपस्य विष्णोर्लोकद्वकुण्डस्यात्। अन्यरोकः अन्य; अपरो 
रोकः सस्यरोकादिः । भयरहितः मयेन विनाश्ञभयेन रितः वियुक्तः। 
क नु कुलास्ति। न कुतरापीव्यथेः। अल हेतुमाह--दे पद्मनाम यत् 
परधद्रयान्ते सघ्यलोके पद्मम् अपि खद्धीतः सुखवसतिः न इति। पद्मनाभ 
पद्मं ब्रह्मणो जननस्थानं नसनं नाभो यस्य॒ तथाविधः; अनेन सम्बोध 
नेन ब्रह्मणोऽपि नियामकं भगवतोऽस्तीति व्यञ्यते। यत् यस्मात् कार 
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णात्। परार्दमयान्ते_ पराधवयमन्तोऽवपियस्य तस्मिन् । सप्यलोकै ब्रह्रोके । 
वत्सरपरार्द्रयपरिमितायुषो ब्ऋ्मणो नादो तष्टोकोऽपि नदयतीत्यथेः। पराद्य 

संज्ञा तु अष्टमदशक्चतु्श्टोकृत्यास्यायां विदरृता द्रष्टव्या । पदम् ब्रह्माऽपि 
अनेन निजनामिकमर्जातववनिजयुत्रवत् सवप्रकारादपि भयात् ब्ऋह्मणो रक्षित 

ग्यत्वेऽपि निर्विकारो. मणवान् , सस््रलोकस्यापि नश्वरत्वात् ऋऋणोपि कमं 

फटस्यावरयमनुमाग्यत्वाच्च नाविनाश्चं ददातीति योत्यते। द्धतः भवतो 

जायमानानाशाद्धीतः। युखत्रसतिः . युखखूपा भयरहिता वसतिर्वासो यस्य 

तथाविधः सन्। न न पभवतीव्यर्थः। -जुपिशब्दार्थमेव निरूपयति- एवम्भावे 

अधर्मार्जितबहुतमसां नारकाणां तुका कथा इति। एवम्भावे वि्याकमभ्यां 

प्रततिश्र्यस्य ब्रह्मणोपि दुःखाव्यन्तिकनिदत्यभावे सति । अधर्माजितबहु 
तमसाम् अधमैः अविहित्र्मैराजितानि सञ्चितानि बहूनि अनेकविधानि तमांसि 

दुरितानि येस्तेषाम् | नारकाणां नरके पतितानां संसारिणाम्। का 
कीररी। कथा भयहानेर्दाता । भवतीति दोषः। न किमपि वक्तुमस्तीत्यर्थः। 
सर्ददा मयाक्रन्ता नरकाण्यनुभवन्तीति भावः। जथ प्राथयते-- हे वरद् कृपण 

बन्धो कृपापूरसिन्धो खं तत् मे बन्धं छिन्धि इति। वरद भक्ताभीषटवर 
परद। मम बन्धच्छेदार्था प्राथेनां सपफीकतुं तव न कोपि श्रम इत्यनेन 
व्यज्यते । पणवन्धो कृपणनामातानां बन्धो रक्षक । आर्तोऽहम् , आरव 

त्ाणपरायणस्तवम् , जतो मद्रक्षणं युक्तमेवेत्नेनोक्तम्। कृपापूरसिन्धो करुणा 
पयोपे। मयि कृपां कुवित्यनेन चोतितस्। स्वं श्रीङृष्णः। तत् तस्मात् 

पूर्वोक्तात् कारणात्। मे मम | स शरीराचहम्ममामिमानादिरूपं ससार 

बन्धम्। छिन्धि ठेदय। मोक्ष परयच्छ्यथः॥ 

ननु जीवो नाम नेश्वरादन्यः, कृतस्तस्य बन्धमोक्षाविव्याराङ्कां परिहरति- 

याथा्थ्याखिन्मयस्यैव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ 
मायाविचातयुम्यां तव तु धरिरचितों स्वभबोधोपभा तो । 

वद्धे जीवदिशुक्ति गतवति च भिदा तावती तावदेको 

युङकते देहुमस्थो विषयफलरसान्नापरो निन्यधात्मा ॥ ५॥ 
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याथा्ध्यादिति ॥ हे विभो याथा््यात् खन्मयस्य एव् मम वस्तुतः 

बन्धमोक्षौ न हि) विभो सर्वासन्। याथार्थ्यात् परमाथेतः 1 खन्मयस्य तव 

्री्ष्णस्यवांशमूतस्य। त्वमेवाहमिति ज्ञानोदयाच्वदभिन्नस्येप्यथेः | मम 

जीवस्य । वस्तुतः यथाथैतः। बन्धश्च मोक्षश्च बन्धमोक्षो । बन्धः संसारबन्धः। 

मोक्षः तद्विमुक्तिः । न । भवत इति रोषः। हीस्यवधारणे । ननु यदि भग 

वृदभिन्नत्वाज्जीवस्य बन्धमोक्षौ न स्तस्त्हिं कस्य स्यातां तावित्याशङ्कायामाद-- 

तव . मायाविचयातनुभ्यां विरचितो तो तु स्वमबोधोपमौ इति । तव श्रीकप्णस्य 

मायाच विदा च मायाविये अक्ञानविज्ञनि तद्रूपाभ्यां तनुभ्यां शरीराभ्याम् ।' 

विरचितौ कल्पितौ । तो बन्धमोक्षो । अज्ञानकलपितो बन्धः, विज्ञानकल्ितो 
मोक्ष इत्यथः । तुविरोषे । स्व्रबोधोपमो स्वप्नश्च बोधश्च स्व्रवोधो, तदुपमो 
तत्तुल्यो । मवत इति रोषः। यथा स्वमद्रषटुः स्वभन देहेन बन्धः, प्रबुद्धस्य 
तन्मोक्षश्च, तद्रदज्ञानिनो देहबन्धः, विज्ञानिनो देहमोक्षश्येव्यथः। स्व्मवन्माया 

मयत्वेपि बन्धस्य दुःसदेतुलाद्िजञानेन वबन्धमोक्षः प्रार्थनीय इति भावः । 
अथ बद्धविसुक्तयोर्वरक्षण्यमाह बद्धे जीवद्विमुक्ति गतवति च भिदा तावत् 

तावती इति बद्ध सेसारिणि। जीवद्विुक्ति जीवन्ुक्तस्वम् | गतवति 

म्रा्ठवति । जीवन्मुक्ते इत्यथः । चकारः समुचये । भिदा भेदः ताव 
दिति व्व्थ। तावती वक्ष्यमाणप्रकारा। भवतीति शेश्षः। तां भिदामे 
वाह--एकः देहद्रुमस्थः विषयफरुरसान् भुङ्क्ते इति। एकं बद्धविमुक्तयो 

रेकः। प्रथमतयोक्तो बद्ध ₹इत्यथः। देहदुमस्थः देह एव 

धर्मवत्त्वात् द्रुमवत् स्थितो देह इत्यथैः । 

सन्। तस्मादप्रथग्भूतः सन्निव्यथः। 

: । अनित्यलादि 

तस्मिन् तिष्ठतीति देहदुमस्थः 

विषयफलरसान् फङानां रसा; फर 
साः विषया एव फररसास्तान् | पकफररसवदास्वादयुक्तान् विषयानिद्य 

थेः। भुङ्क्ते अनुमवति | यथा वृक्षमारुह्य तलस्थस्तर्फरूरसानास्वादयति, तथा 
वद्धो देहस्थितो विषयरूपं कमफलमनुभवतीव्य्थः] अपरः; न निर्व्यथासा 
च । अप्रः अन्यो जीवन्सुक्तः। देहद्रुमस्थ इत्यादिपदत्रयमलराप्य 
न्वेति। न मुङ्क्ते नानुभवतीरयथेः । निम्येथास्मा निर्गता व्यथा यस्मात् स निम्ब 
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स आसा यस्य सः तथाविधश्च भवतीत्यथः। इयानेवानयोर्भेद इति भावः ॥ 

ननु तहि जीबवन्मुक्ततवमेव प्रार्थ्यतामित्याराङ्यात्मनस्तदनधिकारमा 
करर्य्य भक्ति प्रार्थयते-- 

जीवन्युक्तत्वमेवंव्रिधमिति वचसा किं फठं दृरद्रे 

तन्नामाशुद्धबद्धेनं च रघु मनसरशोषनं भक्तितोऽत्यत् । 
तन्मे विष्णो कृषीष्टारत्वयि कृतसकटग्राषणे भक्तिभार 

येन स्याम्मङ्घ्चु किञ्चिद्गुरूवचनमिलच्वत्पवो धस्त्वदारमा ॥ ६ ॥ 

जीवन्युक्तत्वमिति ॥ जीवन्सुक्तत्वम् एवंविधम् इति वचसा किं 
फलम्] जीवन्मुक्तत्वं जीबन्मुक्तिः। एवंविधम् एतलक्षणयुक्तम्। इति 

एतद्ूपेण। वचसा वाक्येन। फं फरं करं प्रयोजनम्। न किमपि 

भयो जनमस्तीव्यथेः। कथमस्य वैफल्यमि्यत. आह- अशुद्धुदधेः तत् दूर 
दूरे नाम इति। अशुद्धः अशुद्धा रागादिदुष्टा बुद्धिरन्तःकरणं थस्य 

तस्य। तत् जीवन्मुक्ततसम्। दृरद्रे अत्यन्तं दूरे! अड्ुद्धबुद्धेरनधिका 

रतया प्राप्तुमकक्यं तदित्यथंः। नामेति प्रसिद्धो। रागादिदोषविहीनतया 

विशुद्धान्तःकरणा एवास्याधिकारिण इति प्रसिद्धमिति भावः। तहि अन्तः 

करणशुद्धध्पाया मृग्या इत्याशङ्कय किमुपायान्तरेण, भक्तिरेव रधुरुपाय इस्याह-- 

भक्तितः अन्यत् मनसः रोधनं रघु न च इति। अन्यत् अपरम्। मनसः 

अन्तःकरणस्य । शोधनं शुद्धयपायः तीथस्नानादि। र्षु र्घुप्रयलम तिंशीप्र 

फलप्रदश्च। न भवति। चकारः ससुच्ये। हे विष्णो तत् त्वमे त्वयि 

तसकरप्रर्पणं भक्तिमारं कषीष्ठाः। विष्णो स्वन्यापिन्। तत् तस्मात् 
कारणात्। लवं श्रीकृष्णः। मे मभानन्यशरणस्य। त्वयि शीङृष्णे | 

ऊतसकलमार्पणं कृतमनुषठितं सकलानां शरीरतत्सम्बन्धिनां र्णं मन्त्रपुर 

स्वरमर्पणं यस्तम् । सक्तिभारम् अनपायिनी भक्तिम्। छषौषठः विधेहि । 

भक्तौ सत्यां गुरूपदेशलेशतोऽपि जञानोत्पतिसस्यादिति दरशयति--अहं येन 

मङ्छ किश्चिद्गुरुवचनमिरुत्वसचोधः त्वदाला स्यामिति। येन भक्तिभार 
१ 90 
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लामेन। मङ्क्षु शीघरम्। किच्धिदुगुरुवचनमिरुच्वसबोधः किच्धिवूयुर्व 

नेन गुरूपदे शलेशमात्ेण मिरुन्नुयन् खसखवोधः तव श्रीकृष्णस्य प्रचोधः तत्व 

ज्ञान यस्य॒ तथाविधस्सन्। ववदास्सा भगवर्स्वूपः। स्थां भवेयम्। 

मोक्ष प्राप्तुयामि्यथः ॥ 

भततिरहितानां शाखश्रमोऽपि पाण्डित्यमात्रफर इत्याह -- 

ाब्दब्रहमण्यषीह प्रयतितमनसस्त्वां न जानन्ति केचित् 

कृष्ट बन्ध्यश्रमास्ते चिरतरमिह गां चिभ्रते निष्प्रसतिम् 1 

यस्यां विश्वाभियमास्सकरमरहसा दिव्यलीरावताराः 

सिस्वान्द्रं च रूपं तव न निगदितं तां न वाचं भियासम् ॥७॥ 

शब्दब्रह्मणीति || इह रब्दत्रह्यणि प्रयतितमनसः जपि केचित् वा 

न जानन्ति। इह जगति । शब्दब्रह्मणि मीमांसाचपनरहिते साङ्गे वेदे । प्रयतित 

मनसः प्रयतितं प्रकर्षण कृतप्रयलं मनो यैस्ते । अपीति विरोधे । केचित् 

अभक्ताः। त्वां तस्रधानप्रतिपाचं भगवन्तं श्रीङ्प्णम् | न जानन्ति जात्वा 

नोपासनादि कुर्वन्तीस्यथेः । तान् प्रति खेदो जायत इ्याह-- कष्टं वन्ध्यश्रमाः 

ते इह चिरतरं निष्प्रसूति गां विभ्रते इति। कष्टमिति खेदे । तेषां भ्रमवेफ 

ल्यानुसन्धानात् खेद;। वन्ध्यश्रमाः वन्ध्यः विफलः श्रमः प्रयज्ञो येषां ते। 

ते ये शब्दब्रह्मणि कृतप्रयला भगवदुपासतनादिविमुखाश्च । चिरतरम् अतिचिर 

कालम्। निष्परसूतिं भक्तिन्ञानफरोसादनरदितां प्रसवहीनां च] गां जल्पन् 

रूपां वाचं धन च| चिभ्रते यहिनिगभयन्ति पुष्णन्ति च } यथा प्रसवरहित 

घेनुपोषणम् , तथेषां भक्तिज्ञानफरोसादनर हितो वाक्प्रसर् इत्यथैः । तरि भक्ति 

जञानफलोखादनासमथो वाक् कीदगषूपेवयत्राह-- यस्यां विश्वामिरामाः सकर 

मर्हराः दिव्यलीरावताराः सच्चिस्सान्द्रं तव सूपं च न निगदितम् , अहं 

तां वाचै न भ्रियासम् इति) यस्यां वाचि। विश्वाभिरामाः न विश्वान्. 

सकङानभिरमयन्ति प्रीणयन्तीति तथाविधाः। सकरमरुहराः सकरान् 

सर्वान् मखान् दुरितानि रागादींश्च हरन्ति नाशयन्तीति तथाविधाः] दिष्य 



¢ 9 ¢ ¢ ॥ 
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क, © १ 

रीरवताराः दिव्याः शद्धसत्वमयाः टीराक्ताराः टीरये क्रीडथ धता 

न निगदिता इत्युत्तरवाक्यादाङ्प्य रिङ्ग 
अवताराः तवावतारचरितानि। | 

सचितसान्द्रं सचि वचनविपरिणामेनात्न योजनीयम्। निगदिताः उक्ताः | 

दनम्दमयम् । ठव श्री्षयस्य। स्प खह्पत्। उरः से, २ 
निगदितं न प्रतिपादितम् तां सगुणनिर्गुणभगवस्तिपादनरहिताम्। 

वाच वचनम्। न भ्रियासं व्यावहारिकत्वेनापि न स्वीकय्दि ॥ 

# 0 

जथ भगवत्स्वरूपक्ञानर हितानां मवद्युदयोपायं दर्शयन् भराभेयते 

यो यावान् यादशो वा समिति किमपि नैवावगच्छामि भूम 
ननवश्वानन्यभावस्त्वद नुभजनमेवाद्धिये चैयवेरि् । 

त्वहिङ्गानां त्वदङ्धिप्रियजनसद्सां दशंनस्पर्डनादि- 
भूयान्मे त्वत्परषूजानतिनुतिगुणकर्मानुकीर्यादरेपि ॥ < ॥ 

न अवगच्छामि एव । भूमन् परिपूर्णं] अनेन सम्बोधनेन “एतद्यो 
भगवानिव्यवगन्तुमशकतरदव शितः। वत्वं श्रीकृष्णः यः यत्स्वरूपः । ॥भान् 
यादृङ्महिमा। यादृशः यादृ्पमः। वेति विकस्पे समुचये धा) ६। 

एवम्। किमपि किञ्चिदपि। नावगच्छामि न जानामि। एवेत्ययोग 

स्यवच्छेदे । तथाऽप्यहं कथच्चिद्धयात्वा मजामीत्याह-- हे चेयवैरिन् एवच्च 
अहं अनन्यभावः त्वदनुभजनम् एव आद्रिये इति। चैचैरिन् शिद्युपार 
सालो । भगवता येन रूपेण शिद्ुपालो निह तस्तादग्रूप खक्तिपद् श्रीकृष्णं 

ध्याला भजामि, यथाथस्वरूपानवगमादित्यनेन सम्बोधनेन सूच्यते) एवच्च 
एवं सत्यपि] अनन्यभावः अन्यभावरहितः। भगवत्येकामचित्तस्सननित्यर्थः। 

त्वद नुभजनं तव श्रीकृष्णस्य अनुभजनं पुनः पुनर्भजनम्। एवकारोऽयोग 

व्यवच्छेदे | अण्दिये आद्रेण करोमि। तसकाराणामनुस्यूतत्वाय पार्थ 
यते-- स्वलिङ्ग, ., तदङ्घ्रि मियजनसदसां दरशनस्पर्शनादिः त्वत्मपूजान तिनुति। 
गुणकमौनुकौत्योदर : अपि मे भूयात् इति। त्वलिङ्गानां तव श्रीकृष्णत्यैषु 
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लिङ्गानां बारगोपास्वेणुगोपारुपाथेसारथ्यायनेकविधपरतिमानाम् सदड्त्न 

प्रियजनसदसां तव श्रीकृष्णस्य अङ्घ्री चरणारविन्दे प्रिये प्रीतिजनके येषां 

तेषां ̀ तद्धक्तानामिवयथेः। जनानां सदसां समुदायानाम्। 

शब्दस्य समुचयार्थोऽत्रापि सम्बध्यते | 

स्तस्थस्य अपि 

द्शनस्पशेनादिः दर्शनमवरोकनं 

स्पर्शन सङ्गमः आदिर्यस्य सः। आदिशब्देन प्रदक्षिणादिगृहयते। त्वस् 

पूजानतिनुतिगुणकर्मानुकीर्यादरः `तव श्रीकृष्णस्य प्रपूजा समभ्रोपचारयुक्ता 

पूजा, नतिः नमस्कारः, नुतिः स्तुतिः, गुणानां भक्तवास्सस्यादीनां कमणां 

दु्टनिग्रहरिष्टानुग्रहरूपाणां चानुकीतिरनवरतकीतनञ्च एष्वादरः आसक्तेः। 

अपिः समुचये | | 

भक्तियोगमेव प्राथयते- 

यचय्टभ्येत तत्तत्तव सश्ुपहृत देव दासोऽस्मि तेऽहं 
स्वद्वहोर्माजेनाद्यं मवतु मम सहः कमं निर्मायमेष । 

षयधिन्राह्णात्मादिषु रसितचतर्बाहमाराधये त्वा 
त्यस्माद्रेत्वरूपो मम ॒सततमभिष्यन्दतां भक्तियोगः ॥ ९ ॥ 

यदिति॥| यत् यत् रुभ्येत तत् तत् तव समुपहतम् | अल 
मयेत्यध्याहतव्यम्। यचद्रस्तु। रुभ्येत शप्स्यते । तत्तत् सकरु वस्तु । 
तव श्रीकृष्णस्य । समुपहृतं चरणारविन्दयोः सम पितम्] भवलिति रोषः। 
तत्त्वया न त्याज्यमिव्याशयेनाह-- दे देव अहं ते दासः असि इति । 
देव प्रकाशमान । अहम् अनन्यरारणः। ते तव श्रङृष्णस्य। दासः 
भृत्ः। अमि भवामि। तस्मान्मया समितं स मवता स्वीकर्त्॑य 
मिति भावः। मम मुहुः लद्वहोन्माजनाचं कर्म निर्मायम्. एव मवतु | 
मुहुः पुनः पुनमया क्रियमाणम्। त्वदेदोन्माज॑नाचं तव श्र्कष्णस्य गह 
क्षिते उन्माजंनं धूर्यादिनिस्सारणमाय्यं यस्य सेकोपकलेपमण्डरवर्दनादेस्तत्। 
कमं व्यापारः 1 निमयं डम्भादिरहितम्। एवकारोऽवधारणे । भवतु वर्॑ताम्। 

थ पूजािष्ठानान्याद--जहं सू्ामिबरहमणाप्मादिष्ु॒रुसित्चतर्बाहुं स्वाम् 



दहाकम्-९४] अभक्तनिन्दापूवंकं भक्तिभा्थनावर्णनम् । ७१७ 

आराधये इति। सूर्थाभिवराह्मणासमादिषु सूर्यः रविः अभिर्वहिः . बाह्मणः 

विप्रः मासा अन्तर्यामी चादिर्येषां गवादीनां तेषु। रुसितचतुर्बाहुं लसिता 

राद्घचक्रगदापदप्रशोभिताश्चतारो बाहवः करा यस्यतम्] त्वां श्रीङृष्णम् | 

आराधये, सूर्यादिक्रमानुसारेण सोरसूक्तहविरातिथ्यविषयभोगयवसादिभिः 

पूजयामि आराधनोदेदयमाह--त्सेमाद्रेसवरूपः भक्तियोगः मम - सततम् 
अमिष्यन्दताम् इति। त्ववि प्रेम लसेम तेना द्रुतहृदयं यस्य तस्य 
मावस्तवलेमद्रैखं तद्रूपः वसेमाद्रैलरूपः। जत्राद्र॑दप्रयोगोऽभिप्यन्दनसामथ्यं 

परदर्नपरः। भक्तियोगः भक्तिसम्पत्तिः। सततम् अनवरतम्। अभि 

प्यन्दताम् अविच्छिन्नपवाहरूपेण प्रवत॑ताम् ॥ 

भक्तिरेव मोक्षदेत॒रिति सच्ान्तमाह-- 

एेक्यं ते दानहोमवतनियमतपरसाह्ययोगेदुंरापं 
त्वत्सङ्गनेव गोप्यः किर सुकृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रम् । 

भक्तेष्वन्येषु भूयस्स्वपि बहुमनुषे भक्तिमेव त्वमासां 
तन्मे त्वद्धक्तिमेव द्रढय हर गदान् ष्ण वाताखथेश्च ॥ १० ॥ 

ेक्यमिति ॥ ते रेक्यं दानहोमत्रतनियमतपस्साह्कययोगेः दुरापम् । 

ते तव श्रीकृष्णस्य । एेक्यं॑सायुज्यम्। दानहोमत्रतनियमतपस्साङ्कययोगैः 

दानं सत्पत्रे गोमूहिर्ण्यादीनां वितरणम् , होमः, त्रत, नियमः स्नानादिः, 

तपः उ्चान्द्रायणाचनुष्ठानं, साङ्घययोगग्येति तैः। दुरापं दुःखेन प्रप्त 

रक्यम्। पुनः केन सुखममिति चेत्तताह - गौप्यः तवत्सङ्गेन 'एव आनन्द 

सान्द्रम्. आपुः किर इति। गोप्यः गोपकियः। ववत्सङ्गेन तव श्रीकृ 

ष्णस्य सङ्खेन सम्पर्केण । एवकारो दानहोभादिग्यवच्छेदारथंः। जनन्दसान्दं 

सान्द्रानन्दम्। मोक्षमिति यावत्। आपुः प्राप्ता बमूवुः। कथमासां भगव 

त्सङ्गमरूमि इत्यत्राह -- युकृतितमाः इति। नितरां सुकृतिन्यः सुकृतितमाः। 

जन्मान्तरेषु सच्वितानां सुकृतानां परिपाकवशादिति भावः। ननु सुकृतिनां 

सर्वेषामपि भगवस्सङ्गमो न लभ्यते, तत् कथपित्याञङ्कायामाह -- स्वम् अन्येषु 



७९८ - नारायणीयम् [ स्कन्धः-११ 

भक्तेषु भूयस्सु अपि आसां भक्तिम् एव बहुमनुषे इति। ववं श्रीकृष्णः । 

अन्येषु अपरेषु । भक्तेषु भक्तियुक्तषद्धवादिषु। भूयस्यु बहुषु सु | 

अपीति विरेषधे। आसां गोपौनाम्। भक्ति प्रेमरक्षणाम्| एवकार 

उद्धवादीनां भक्त्यवच्छेदार्थः। बहुमनुषे वैशिष्ययेनाङ्धीकरोषीर्यथं;। जथ 

्रार्भयते--हे वाताल्ये्च कृष्ण त्वं तत् मे लद्धक्तिम् एव॒ द्रढय गदान् 

हर इति वाताख्येश॒श्रीगुरायुपुरनाथ। कृष्ण दुरितकषंण । त्व 

श्रीङ्कष्णः। लद्रक्ति त्वयि भक्तिम्। एवकारोऽन्येषां ग्यवच्छेदे] द्रटय 

ददीकुर। गदान् बाह्यानाभ्यन्तरांश्चामयोघान्] हर नाश्य ॥ 

इति तश्वनानोर्पत्तिप्रकारवणेने, बन्धमोक्चस्रूपवर्णं नम् 

अभक्तनिन्दापूवेकं भक्तिप्राथैनावणने च 
¢ ®. 

चतुणवतितमदशकम् ॥ 

पश्चनवतितमदज्लकम् ॥ 

ननु भक्त्या जीवेश्वरयोरेवये सवि संसारनिवृत्तिरिपयुक्तम्, तदुप 
पनम् › तयोरमिन्नत्वे सव्येक्यायोगात् तथा तयोजींवस्य संसारबम्धानुसपते 

न न , = 
श्ेत्याशङ्येश्वरस्यवे मायामयद्चरौरसम्बन्धात् संसारित्वम् , तदपाये स्वस्वरूपे 

णावस्थानं च भवती्याह-- 

आदो हैरण्यगर्भ तनुमधिकलजीवारिमिकामारिथितस्तवं 
जीवसं प्राप्य मायागुणगणखचितो वरष॑से विश्वयोने । 

ततोदृवद्धन स्वेन तु गुणयुगलं भक्तिमावं गतेन 
छित्वा सख च हित्वा पुनरनुपहितो विताहे समेव ॥ १ ॥ 

आदाविति ॥ दे विश्वयोने सम् अविकलजीवालिकां हैरण्यगरम 
तनुप् आस्थितः जवि प्राप्य मायागुणगणलखचितः वर्तसे, विश्वयोने प्रयच्च 



द०-९५] भक्त्या विद्ुद्धचित्तस्येव भगवत्स्वरूपध्यानथोग्यतावणेनम् । ७१९ 

कारणभूतविराद्य । आदौ व्हप्रस्यावसाने तव सिसृक्षायां सत्याम् । 
. सं श्रीकृष्णः। अविकल्जीवासिकाम् अविकरः अविभिन्नरतया वतमानो 
जीवः जीवसङ्खातः आत्मा स्वप यस्यास्ताम्। जीवशब्देनात सूक्ष्मशरीर 

मुच्यते। सकटसृक्ष्मशरीरसद्धातरूपामिर्यथः। हैरण्यगभीं हिरण्यगर्भस्य 

ब्रह्मण इयं हैरण्यगर्भीं ताम्] तनं शरीरम्) आस्थितः प्राप्तः सन्। 

ब्रह्मा भूतवेत्यथेः। जीवस्य भवो जीवत्वं तत्। प्राप्य स्यष्टि्पसृक्ष्म 

शरीरो मूतेस्यथेः। मायागुणगणखचितः मायागुणानां मायाका्याणां महदह 

ङरमूतेन्दियप्राणपच्चकलूपाणां गणेन सद्खातेन खनितः सम्बद्धः। वत॑से। 
त्ममेव शरीरामिमानितयां संसारी भवसीप्यथंः। अक्तो मम॒ दूपत्वात् 
सवदै क्यं युज्यत इति ' भावः। एवं संसारिणो जीवस्य रजस्तमोव्द्धो संसा 

रानिदतिर्भवति, सत््वगुणव्रद्धौ विरोषमाह--- अहं तत्र उद्रद्धन भक्तिभावं 
गतेन सच्वेन तु गुणयुगरं चित्वा सत्वं च हिला पुनः अनुपहितः 

त्वम् एव वर्तिताहे इति। तत्र॒ मायागुणेषु] उद्वृद्धेन साक्तिकपदार्थ 
सेवया प्रबद्धेन। अत एव भक्तिभावं गतेन भक्तिरूपतया परिणतेन। 

सत्त्वेन सत्वगुणेन । तुर्विरोषे। गुणयुगलं गुणयोः रजस्तमसो्युंगरं युग्मम् । 
तत्कायैभूतं शरीरादिकं च। छिला रजस्तमसी मायामये इति ज्ञानयुता 

यापाङ्त्य । सतत्वं साधनरूप सत्त्वगुणम्। चकारः समुच्चये। हित्वा 

निराङ्घव्य । पुनः कार्थकारणान्यवधानात् अनुपहितः परिपूर्णः। त्वं 

श्रीकृष्णः | एवकारोऽन्यस्य व्यवच्छेदाथः | वतिताहे बतंयिष्ये। भगवदे 

क्रीभावमनुभवितास्मीरथः ॥ 

ननु तिं सत्व्रदधिरेव प्राथ्यताम् , किं भक्त्येत्याशङ्कायामाह- 

स्रो न्मेषात् कदाचित् खल॒विषयरसे दोषोधेपि भूमन् 

भूयोप्येषु प्हृत्तिस्सतमसि रजसि प्रोद्धते दुनिबार। 

चिं ताषदूगुणाश्र ग्रथितमिह मिथस्तानि सवाणि रोद्धुं 

तयं त्वग्येकरभक्तिरश्चरणमिति भवान् हंसरूपी न्यगादीत् ॥ २॥ 



७२० नारायणीयम् [स्कन्धः- १९ 

सच्चोन्मेषादिति॥ दे मूमन् स्वोन्मेषात् कदाचित् खट 

विषयरसे दोषबोधे अपि भूयः अपि प्रवृत्तिः दुनिवारा। मूमन् परि 

पूणं | सत्त्वोन्मेषात् सत्त्वस्य उन्मेषादबरदधेः। कदाचित् खड न सवेदा । 

विषयरसे विषयाणां रसे आस्वादे । अनुभवे इति यावत् । दोषबोधे दषा 

वगमे सति। अपीति विरोधे। भूयोपि यस्य कस्यापि कारणान्तरस्य 

सम्पत्तो सत्यां पुनरपि। एषु विषयेषु| प्रवृत्तिः रसास्वादप्रवतनम् । दुनि 

वारा निवारयितुमश्चक्या। भवतीति रोषः। अत॒ देतुमाद--सतमसि 

रजसि प्रोद्धते इति। तमसा तमोगुणेन सह वर्तत इति सतमस्तस्मिन्। 

रजसि रजोगुणे। प्रोद्धते प्रकर्षेणोद्धते सत्त्वाभिमवसामर्थ्यश्ारिनि सति । 
अलायमाशयः-- सत्त्वगुणवृद्धया विषयरसो दोषायेति बोधे सञ्ञाते सोऽ 

स्पाल्पज्ञस्स्यज्यते, पुनर्येन केनापि कारणेन रजस्तमोगुणयेो धयो विषयरस 

परवृत्तिः पूरवाधिकं वधेते, दुनिवारा च भवति, यथा सन्निपातञ्वरः दान्त 
प्रायोऽप्यपथ्यसेवया पूवाधिके प्रवृद्धो दुनिवारो भवति, तथेति। एवंविधविषय 
रसप्वृत्तिनिवारणमागे सपमाणमादह -- इति मवान् हंसरूपी न्यगादीत् इति । 

इति एवम्। भवान् श्रीङृप्णः। हंसरूपी क्षीरनीरविवेचनचतुरहं सवदासा 

नालसविवेचननिपुणपरमहंसरूपी भूत्वा | न्यगादीत् उक्तवान्। सनकादि 

मुनिप्र्योत्तरमजानता ब्रह्मणा स्मृतस्तत्पुरतः हंसरूपी प्रादुमयोत्तररूपेण 

सनकादिभ्यो भगवानुपदिदेरस्यथेः। उपदे शपरकारमाह -- इह तावत् गुणाः 
चित्तं॑च मिथः ग्रथितम् › तानि सर्वाणि रोद तुर्यै लथि एकमक्तिः शरणम् 

इति| दृह रजस्तमसोराधिक्याद्विषयास्वादप्वृत्तिसद्धावे। तावत् क्रमेण। 
गुणाः विषयाः। चित्तम् जन्तरङ्गम्। चकारः समुचये। मिथः अन्यो 
न्यम्। ग्रथितं बद्धम्। भवतीति दोषः। चित्तं हि रागादिवशाद्विषयेषु 

परविह्यति, तथाऽनुभूता विषया वासनारूपेण चित्तं च प्रविश्चित, अतो मिथोग्रथितं 

भवतीव्यथेः | तानि मोक्षपराप्लुपायविघातकारीणि । सर्वाणि गुणचित्तरजस्तमांसि । 

रोद निवारयितुम् । तुय गुणत्रयातीते, अथवा अवस्थात्रयातीते । यि श्रीकृष्ण 
रूपे परब्रह्मणि । एकभक्तिः उत्तमभक्तिः। रारणं रक्षाकल्रीं । भवतीति रोषः ॥ 
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भक्तितुल्यं श्रेयःसाधनं न किंपप्यस्ती्याह-- 

सन्ति श्रेयांसि भूयांस्यपि रुचिभिदया कमिणां निमितानि 
ुद्रानन्दाश्च सान्ता बहुविधगतयः दडृष्ण तेभ्यो भवेयुः । 

त्वं चाचख्याथ सख्मे ननु मदिततमां श्रेयसां भक्तिमेकां 
त्वद्धक्त्यानन्दतुस्यः खड विषयजुषां सम्मदः केन वा स्यात्| ३॥ 

सन्तीति ॥ कर्मिणां रुचिभिदया निमितानि भूयांसि श्ररयांसिः सन्ति। 
कर्मिणां कर्माधिकारिणाम्। रुचिमिदया रुचिभेदानुसारेण । निर्मितानि बृहस्पति 

म्यासपतज्ञसिप्रभृतिमिरा चर्यः परोक्तानि। भूयांसि बहूनि । प्रेयांसि श्रेयः 
साधनानि । सन्ति वतेन्ते। तथापि तेषां न्यूनताऽस्तीप्याह--हे इष्ण 
तेभ्यः श्युदरानन्दाः सान्ताः च बहुविधगतयः भवेयुः इति। तेभ्यः श्रेयः 
साधनेभ्यः। श्षद्रानन्दाः दुःखमिश्रतया स्वस्पसुखप्रदाः । सान्ता; अनित्याः । 

बहुविधगतयः बहुविधाः अनेकप्रकाराः स्व्गादिरूपा गतयः फरनि । 

भवेयुः स्युः| सं च श्रेयसाम् एकां भक्ति ननु महिततमां सख्ये आचणख्याथ | 

त्वं श्रीकृष्णः । च करारस्त्वर्थ | श्रेयसां श्रयस्साधनानां मध्ये | एकाम् अद्वितीयाम् , 

अनपायिनं वा। भक्ति भगवति प्रेमरक्षणाम् | नन्विस्वधारणे। महित 

तमाम् अतिपूजनीयां सतीम् । सख्ये उद्भवाय । आचख्याथ आख्यात 

वानसि | विषयजुषां खलु व्द्भक्स्यानन्दतुस्यः सम्मदः केन वा स्यात्| 

विषयजुषाम् इन्द्रियाणि प्रीणयताम्। खल्विति व्वर्थे। उद्धक्त्यानन्द 

तुल्यः त्वयि श्रीकृष्णे भक्त्या यः आनन्दः तत्तुल्यः । सम्मदः युखम्। 

केन क्रीदम्रपेणान्यकर्मणा । स्थात् भविष्यति । न केनापि स्यादित्यथेः ॥ 

त्वद्धक्त्यानन्दमेवाह-- 

स्वद्धक्त्या त॒ष्टबुद्धेः सुखमिह चरतो विच्युताशस्य चलाः 

सर्वा; स्युः सौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येव तोयेकमय्यः । 

सोऽयं खल्िन्द्रलोक कमलजभवनं योगसिद्धीश्र हया 

नाकाङक्षत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसोख्येप्यनीहः ॥ ४ ॥ 
९ 9 
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स्वद्भक्त्येति ॥ वद्धक््या व॒ष्बुद्धेः विच्युताशस्य ईह सुखं चरतः 

च सर्वा; आशाः सौख्यमय्य: स्युः । लदधक्स्या सवयि प्रीङृष्णे भक्त्या । 

तदधः तुष्टा मक्सैवारम् , किमन्धेरिति जातारम्भावा बुद्धियेष्य तस्य । 

अत एव ॒विच्युताक्चप्य विच्युता विरेषेणापगता आशा विषयतृष्णा यस्मात्तस्य । 

सुखसश्चरणदेतगर्ममिदं विरेषणम्। इह रोके। सुखं या मवति तथा| 

चरतः सश्चरतः। चकारस्त्वरथो विशोषे। विशेषः सौर्यमयसर्वाशखम् । सवाः 

तकरा; जक्चाः दिशः सौरयमय्यः केवरुषुखरूपाः । स्युः भवेयुः) 

जन्नोपमामाह-- सरटिरकुहरगस्य तोयैकमय्य: इव इति! सरिर्कुहरगस्य 

सरिरस्य जरस्य कुहरमन्तरमागं गच्छतीति तथोक्तः तस्य । सवां अशा 

हस्यत्रापि योञयम्। तोयैकमय्यः केवरुजररूपाः । किञ्च, सः अयम् इन 

लोकं कमल्जमवने द्याः योगसिद्धीः च न आकाङ्क्षति खद । सः 

ताखभूतः! अयं भक्तः। इन्द्रलोकं स्वगेम्। तततस्यसुखमिस्यथेः। कमरुज 

मवने कमलजस्य ब्रह्मणो भवनं स्यरोकम्। तत्ञस्यसुखमिद्यथेः । दयाः 

मनोहराः। योगसिद्धीः येगैरपासनापरकारे्यीः सिद्धयः उष्टे्वयैपरकायप्रवेश्च 

दूरश्रवणदरदर्चनपनोजवाचष्टादश सिद्धयस्ताः। नाकाङ्क्षति नेच्छति! खल्व 

स्यवधारणे। स्वगंयुखादीनामनित्यत्वात्तेच्छामाव इति वेदितव्यम्। एव 

भूतस्य - भक्तोत्तमस्य मोक्षेच्छापि नास्तीदयाह--- एतत् आस्ताम्, मोक्षसोख्ये 

अपि अनीहः इति। एतत् स्वर्गादीच्छारादिव्यम्। आस्ताम् न ततराश्चय 

मिदयर्थः। सोऽयमिव्यत्राप्यन्वेति। मोक्षसोख्ये मोक्षघुखे। अपीति विरोधे । 

अनीहः निर ग्रहः। भवतीति रोषः। मोक्षसुखस्य दुष्प्रापता निच्छा 

जायत एवेति चेन्नेप्याह-- स्वयम् अनुपतिते इति । स्वयं न मक्तप्ाथेनया | 

अनुपतिते आपतिते। एतत् भक्तेराश्चयेकरः परमाव इति भावः ॥ 

आस्तां तावदुत्तमभक्तकथा, यततः प्राकृता अपि भक्ता भक्त्या कृतार्था 

दृव्यारायेनाह -- 

न्धक्तो वाध्यमानोपि च विषयरसेरिन्द्रियाश्ान्तिहेतो- 
अजय भाक्रभ्यमानेः पुनरपि खदु तेदुर्वलेनाभिजय्यः। 
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सप्ताचिदीपिताचिदेहति किल यथा भूरिदारुपरपशच 
त्वद्धक्त्योषे तथेव प्रदहति दुरितं दुर्मदः भ्वेन्द्रियाणाम् ॥ ५ ॥ 

स्वद्धक्त इति।। वद्धक्तः च इन्दियाशान्तिहेतोः विषयरसैः बाध्य 

मानः अपि भक्त्या एव पुनरपि क्रम्यमणिः दुबेकेः तैः न अमिजय्यः। 
त्वद्वक्तः त्वयि श्रीकृष्णे भक्तः । चकारस्वर्थ। इन्द्रियाशान्िहेतो;ः इन्दि 

याणां च्चुरादीनामशान्तेरवशीङृतववाद्धेतोः। विषयरमैः विषयास्वादैः। 
वध्यमानः आक्रम्यमाणः। अपीति विरोषे। मक्स्या बल्वत्या। एवकारो 

भक्तेः साहाय्यानपेक्षतस्फुदीकरणाथेः | पुनरपि भूयोपि। आक्रम्यमाणैः 

अभिभूयमानैः। यदा भगवद्भक्तो विंषयरसेर्बाध्यते, तदा भक्तिस्तानकमते, 

तद क्रमणात् कथच्चिचेनकेनापि कारणेन रन्धबरेर्विमुच्य यदा पुनरपि स 

बाध्वते, तदापि भक्तेस्तानाक्रमते इति पुनरपीव्यनेन दरितम्। अत एव 

द्बेखेवेरुहीनेः तेः विषयरसेः। नाभिजय्यः जेतुमसक्यः। भवतीति शेषः। 

भक्तेः पुनराक्रमणेन क्रमेण विषयरसबाधाञ्चान्तिरनुस्यूतभक्त्या विभवाददुरित 

शान्तिश्वोदेतीति भावः। यदि विषयरसजाधाहेतुरिन्धियाश्ान्तिस्तहींन्दियजयो 

भक्त्या किं न क्रियत इति चेत्तन्न(वरयकमेव्याह-- यथा दीपिताचिः सत्ताः 

भूरिदास्पपश्चं दहति किर, तथा एव वद्वक्त्योषे दुरितं प्रदहति ईन्द्र 

याणां दुमद; क इति। यथा येन प्रकारेण। दीपितार्चिः दीपितानि 

उवकितान्यर्चीषि यस्य सः) सप्ताचिरभिः। भूरिदारुग्रपश्चं भूरीणां बहूनां 

दारूणां काष्ठानां प्रपश्चं संघातम्। दहति भस्मीकरोति! किठेति प्रसिद्धो | 
तथा तेन प्रकारेण। एवकारः प्रकारान्तरभ्यवच्छेदे। ववद्धक्त्योषे त्वयि 

श्रीकृष्णे या भक्तिस्तस्याः ओघे परवाह सदरो सतताविभवि। दुरितं दुष्डृतम् । 

प्रदहति प्रकर्षेण दहति नाशयति सति। उन्मूरनाश्चं कुर्वति सतीत्यथंः। 

प्रदहतीत्यनेन दुरितनाशने कष्ठमस्मीकरणवह्टावं दशयति । इन्द्रियाणां 

चश्चुरादीनाम्। दुर्मदः दुरगर्वः। क न कापीत्यथंः॥ 
०३ ८ 

भक्लयभावेऽन्यत् साधनं व्यथमित्याह -- 
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चित्तद्रीमावयुेैपुषि च पुरे हर्षवाष्पं च दहित्वा 

चित्तं श्द्धयेत् कथं या किष बहुतपसा विद्यया वीतभक्तेः। 

लट्रााखादसिद्धाज्जनसततमरीमरञ्यमानोऽय
मात्मा 

चक्र्ब्चद््मं भजति न तु तथाऽभ्यस्तया तक॑कोख्या । ६ ॥ 

चिताद्रीमावमिति। चिताद्मावं वपुषि उचैः पुरुक च हषे 

बाप्पं च हित्वा चित्तं कथं वा शुदधेत्। चिततद्रीमावं चिततस्यान्तर्गर) 

अर््रामावम् रताम् । वपुषि सरीरे। पुरुकं रोमाच्म्। षाय 

हर्षण सन्तोषेण यो बाप्पस्तम् । चकारौ समुच्ये। हिखा व्यक्ता । 

स्फुटपतीयमनेशिदैमम्यमानया भक्तया विने्यथः। चित्तं मनः। कथं 

वा केन प्रकारेण । शुदधयेत् रागादि दोषविहीनं स्यात्) मगवद्धक्त्येव 

मनसः शद्धिर्जायत इति मावः। भेक्तेरमावे त्पोज्ञानयोनैरथवयमाह-- 

वीतभक्तेः बहुतपसा विद्यया किमु इति। वीतभक्तेः वीता विगता भक्ति 

स्मा्स्य। बहुतपसा बहुना प्रभूतेन तपसा तपश्चरणेन। विधया 

्ञनेन। किमु न किमपि प्रयोजनमिर्यथः। ननु ब्रहमज्ञानादेवाज्ञानकट्पित 

संसारनिवृत्तिमगवत्स्वरूपावापिश्च, किमत्र भक्तिः करोतीव्याशङ्कायामाह् -- सद्भाथा 

स्वादसिद्धाज्ञनसततमरीमृग्यमानः अयम् आस्मा चक्रवत् तत््वसूक्षम 

भजति इति। व्वद्वाथास्वादसिद्धाञ्चनसततमरीमृञ्यमानः तव श्रीङ्कष्णस्य 

गाथानामवतारकमीदिग्रथितगानविरोषणाम् आस्वादः श्रवणकीतेनादिजन्यानन्दा 

नुमवः। स एव सिद्धाज्ननं सिद्धफरमञ्चनं नेत्रयोर्यमानमोषधं तेन सततम् 

अनवरतं मरीमृज्यमानः पनुः पुनः शोध्यमान्;] अयं भक्तसम्बन्धी । 

आसा चित्तम्] चक्रवत् नेलमिव । तच्वसूक्मं तत्वस्य याथाथ्यंस्य 

सूक्ष्म सूकषमज्ञानम् । भजति प्राप्नोति । अभ्यस्तया तक॑कोय्या तु न तथा। 

जभ्यस्तया आवर्वनेन ददीङ्तया। तर्ककोखया युक्तिसमूटेन। तुर्विशेषे । 

तथा तेन प्रकारेण। न न भजतीप्यथंः। भक्तेरवान्तरव्यापार एव ज्ञानम् : 

अतस्तस्रयासो व्यथे एवेति भावः॥ 
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एवं शुद्धचित्तस्य ध्यानयोग्यतामाह-- 

ध्यानं ते ज्ञीरपेय समतनुसुखबद्ध(सनो नासिकाग्र 
न्यस्ताक्ष; पूरकाद्येजितपवनपथशित्तपदं त्ववा्चम् । 

उरध्वाग्रं भावयित्वा रविविधुशिखिनः संबिचिन्त्योपरिश- 
तत्रस्थ भावये त्वां सजरुजरधरर्यामरं कोमलाङ्गम् ॥ ७ ॥ 

ध्यानमिति ॥ अहं ते ध्यानं शील्येयम् । ते तव श्रीकृष्णस्य । 

ध्यानं स्वरूपध्यानम् । शीख्येयम् अन्वरतमभ्यस्येयम् ` ध्यानकीरुप्रकार 

माह --अहं समतनुयुखबद्धासनः नासिकाम्रनयस्ताक्षः पूरकाचेः भितपवनपथः 
अवान्चं॑चित्तपद्मं तु ऊर्वं मावयिख। उपरिष्टात् रविविधुशिखिनः संविचिन्त्य 
ततस्थं सजरजरधरद्यामरं कोमखङ्गं लां भावये ईइति। समतनुसुखबद्धा 
सनः समतनुश्च युखबद्धासनश्च। समतनुः समा पश्यात् पुरो वा वक्रता 

विहीना तनुरुत्सङ्गविन्यस्तकरद्रयोष्टंकायो यस्य सः। सुखबद्धासनः सुखं 

यथा भवति तथा बद्धमासनं येन सः। पद्मासनस्वस्तिकासनायन्यतमसुखा 

सनस्थ इत्यथः । नासिकामन्यस्ताक्षः. नासिक्रामे नासामभागे न्यस्ते अर्पिते 
अक्षिणी येन सः। अक्ष्णोनिमीरने मनोलयः, उन्मीरने मनो विक्षेपः, तदु 

भयपरिहारायोन्मीर्ननिमीरनयोमेध्ये रष्टिस्थापनेन नासिकाम्रन्यसताक्षता स्वयं 
भवतीति वेदितव्यम्] पूरकाचेः अनुलोमप्रतिरोम।म्यस्तैः पूरककुम्भकरेचकैः। 
जितपवनपथः जिताः प्राणायामैः कफादिनिरसनेन शोधिताः पवनपथाः 

वायुसञ्चरणस्थानानीड।पिङ्गरखसुषुन्नाख्यनाडीविवराणि येन॒ तथाविधश्च सन्। 

अवाश्चम् अधोमुखम् चित्तपद्मं पिकचास्णकमराकारं चित्तम्। शवा पुंसि 

पद्मम्, इस्यमरः। तुर्विरोषे। उर्ध्वाग्रम् उष्वमुखं सन्तम्। भावयित्व 

सङ्कल्प्य । उपरिष्टात् त्स्कर्णिकोपरिभागे। रविविधुशिखिन: रविः सूयः 

विधुशन््रः ्िखी षदहिश्च तान्। संविचिन्त्य उत्तरोत्तरं सम्यक् भावयित्वा । 

तजस्थं सर्वोत्तरसम्भा वितवहिमण्डरमध्यस्थम्। सजलजलधरस्यामलं नूतनमेव 

इयामल्वर्णम्। कोमलाङ्गं मनोहरसरीरम् । तां शरीङृष्णम् । भावये सम्भावयामि ॥ 
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अथ मगवतः केदादिपादान्तघ्यानमाह- 

आनीलछक्ष्णकेक्ष उ्वलितमकरसत्कुण्डटं मन्दहास- 

स्यन्द! कौस्तुमश्रीपरिगतवनमारोरुहायभिरमम् | 

श्रीवत्सा सुबाहं शदुरुसदुदरं काश्चनच्छायचेलं 

चारुसिनग्धोरुमम्भोरुहरलितपदं भावयेऽहं भवन्तम् ॥ < ॥ 

आनीङेति ।॥ अहम् आनीरक्ष्णकेरं ज्वर्तिमकरसववुण्डरं मन्द् 

हासस्यन्दाद्र कोस्तुमश्रीपरिगतवनमारोरुहारामिरामं श्रीवत्साङ्कं सुबाहु मृदु 

सदुद्रं काञ्चनच्छायचेरं चारुस्निग्धोरुम् अम्मोरुहरटितपदं भवन्त भावये | 

आनीरश्छक्ष्णकेशम् आ समन्तान्नीराः छृष्णवर्णाः शणाः मृदुलः केशाः 

यस्य तम् । ज्वङ्तिमकरस्कुण्डरं ज्वर्ति प्रश्ञोभिते मकरे मकराक्ृतिनी सती 

विशिष्टे कुण्डले यस्य तम्। मन्दहासस्यन्दाद् मन्दहासस्य स्यन्दो द्रवः 

तेना सिक्तम्। कोष्तुमश्रीपरिगतवनमारोरुदाराभिरामं कौस्तुभस्य श्रीभिः 

कान्तिमिः परिगतया व्याप्तया वनमार्या ररुमिर्महदधिहरेः सुक्तादामभिश्च 

अभिरामं युन्दरम्। श्रीवत्साङ्कं श्रीवत्सः तदाख्यः अङ्को खाञ्छनं यस्य 

तम्। सुबाहुं शोभना बाहवो यस्य तम्। मृदुरुसदुदरं मृदु मार्दृवयुक्त 

र्त् चओोभनमुदरं यस्य॒ तम्] काञ्चनच्छायचेरं काञ्चनच्छायं सुव्णंवणं 

चेटं पषटाम्बरं यस्य तम्। चारुस्निधोरं चारू मनोहरौ स्निग्धो मांसरो 

उरू सरिथनी यस्य तम्। जम्भोरुहरुरितिपदम् | अम्भोरुहवद्विकचारुणकमल्वत् 

लिति मनोहरे पदे चरणौ यस्य तम् भवन्तं॑श्रीकरप्णम्। भावये 

ध्यायामि ॥ 

अथ क्रमात् सपाधिमूमिकारोहणप्रकारमाह- 

पव॑ द्वग रङ्गसकुतुकमिति पृहुधास्यन्नीश्च चिच 
तत्राप्येकत्र युञ्जे वदनमरसिजे सम्दरे मन्दहासे) 

त॒त्रार्छनं ठत चेतः परमसुखचिदद्रतसूपे चितन्व- 
ननन्यन्नौ चिन्तयेय पुहुरिति सथरपारूढयोगो भवेयम् ९ ॥ 



द्०-९५] भक्त्या विशुद्धचिंत्तस्येव भगवत्श्वरूपध्यानयोग्यतावणनम् । ७२७ 

सरङ्खष्विति॥ अङ्ग ईश जम् इति रङ्गतकुतुकं चित्तं॑सर्वा 
धेषु मुहुः धारयन् अपि तत्त एकत्र सुन्दरे मन्दहासे वदनसरसिजे युन्च 
अङ्गेति सम्बोधने। ईश नाथ। इति 'सजलजरधरद्यामरुतित्यादिप्रतिं 

पादितप्रकारेण। रङ्गत्छुतुकं प्राप्तकोतुकम्। चित्तं मनः। सर्वाङ्खिषु तव 

सर्वष्ववयवेषु | मुहुः पुनः पुनः। धारयन् प्रापयन् । अपि अग्रि च। 

तत्र तेष्ववयवेषु मध्ये। सुन्दरे मनोहरे! मन्दहासे मन्दो हासो यिन् 

तस्मिन्। वदनसरसिजे तव मुखाम्बुजे। युज्ञे योजयामि। तेनान्य 

चिन्तारहितो भवेयमित्याह- अहं तल आीनं चेतः तु परमसुखचिदद्वैत 
रूपे वितन्वन् अन्यत् नो चिन्तयेयम् इति। तत्र मुखकमछे। आरीनं 

सम्यक् छीनम्। चेतः मनः। तुरविरोषे। परमघुखचिदद्रेतरूपे परमसुखं 
चिदः परमानन्दज्ञोनस्य अद्वैतम् एेक्यमेव रूपं तस्मिन् । वितन्वन् संयो 

जयन् । अन्यत् ध्यातृध्येयविभागादि। नो चिन्तयेयं न भावयेयम्। किञ्च, 

इति मुहुः समुपारूढथोगः भवेयम्। इति एवम्। उक्तक्रमेणेव्यथेः। 

मुहुः पुनः पुनः। अनेन केवलमेकवारभावनया योगारोहणासाध्यत्वम् , 

वि्ैरमिहन्यमानायामपि भावनायां नैरारयाभावश्च चोध्येते। ससुपारूढयोगः 

सम्यगुपारूढः प्राप्ठो योगो ध्यानयोगो येन तथाविधः सन्। भवेयं स्याम्॥ 

घ्यानयोगेनष्टेशधर्यादिपरापिपरकारमाद- 

इत्थं खद्धयानयोगे सति पुनरणिमाचष्टसंसिद्धयस्ता 

द्रश्रत्यादयोपि ह्यहमहमिकया सम्पतेयुञंरारे। 
त्वत्सम्प्राप्नो विलम्बावहमखिरमिदं नाद्रिये कामयेऽहं 

त्वामेवानन्दपूणे पवनपुरपते पाहि मां सवेतापात् ॥ १० ॥ 

इत्थमिति दहे सुरारे इत्थं त्वद्धयानयोगे सति पुनः ताः जणि 

मायष्टसंसिद्धयः दूरशरस्यादयः अपिं अहमहमिकया सम्पतेयुः हि। सुरार 

सुरासुरमथन । इत्थम् अनेन प्रकारेण । व्वद्धयानयोगे तव श्रीकृष्णस्य 

ध्यानमेव योगः पुरुषःसाधनोपायः तस्मिन्। सति अविच्छिन्नतया प्रवतं 
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माने सति। पुनस्ल्थे । ताः सत््वोस्कषेजलात् प्रसिद्धाः। अणिमा 

संसिद्धयः अणिमादयः जष्टौ संसिद्धयः महासिद्धयः। अततादिशब्देन 

महिमादयो गृढन्ते। दूरशरस्यादय. दूरशरुतिः दूरभ्णम् आदिर्यासां दृरदशन 

मनोजवकामरूपादिदशश्द्रसिद्धीनां ताः। अपिस्समुचचये। अहमहमिकया 

अहं पूर्वमहं पुमिति मतिरहमहमिका तया। सम्पतेयुः अप्राथेनया स्वय 

मापतेयुः। तेष्वनास्थामाद-- अहम् अखिलम् इद् न आद्रिये इति। 

अखिरं सरवेम्। दृदम् अषटेशर्यादि। नाद्रिये नात्रादरयुक्तो भवामि । 

अत्र हेतुमाह--तव्सम्प्ातौ विरम्बावहम् इति। व्वस्समूप्राप्तौ भगवदेक्य 

प्रातो। विरम्बावहं विरम्बमावहति सम्पादयतीति तथोक्तम्] पुनः किमा 

द्वित दइ्यतराह--जहम् आनन्दपूक्न स्वामेव कामये इति। आनन्दपूण 

पूर्णानन्दस्वरूपम्। लां श्रीकृष्णम्। एवकारोऽन्यस्य व्यवच्छेद । 

कामये प्राप्तुमिच्छामि। अथ प्रार्थयते--हे पवनपुरपते खं मां सवतापात 

पाहि इति। पवनपुरपते श्रीगुरुवायुपुरनाथ । स्वं श्रीकृष्णः] मामनन्य 

शरणम् । सवेतापात् सवेस्मात् बाद्यादाभ्यन्तराज्च सककात् तापःत् सन्तापात् । 
पादि रक्ष॥ 

इति भक्त्य। विश्ुदधचित्तस्येव भगवस्स्वरूपध्यानयोग्यता वर्णनं 

पश्चनवतितमदरकम् ॥ 

पण्णध्रतितमदशषकम् । 

अथोक्तध्यानयोग्वतासिद्ध्ै मगवतो विश्वमूतरूपासनासौकर्याय दर्यां 
मगवद्विभूतीनिहूपयति -- ` 

॥ ॥ न्णा स्वं टि ब्रह्मे सक्षात् परबुरुपहिमननक्षराणामकार- 
ठरो मन्त्रेषु राज्ञां भुरसि पनिषु खं भगुरनारदोपि। 



दरकम्-९द६] भगवद्विभूतिवणनम्। ७२२ 

` =परहादो दानवानां पञ्ुषु च शुरमिः 'पश्िणां ` बेनतेयो 
` ` नागानामस्यनन्तः सुरसरिदपि च सोतसां विश्वमूतं ॥ १॥ 

त्वमिति | दे विश्वमूर्ते उर्महिमन् त्वं साक्षात् परं कह एव 

हि। विश्वमूर्ते विश्व्वरू्य। उरुमदहिमन् उरुः महान् महिमा माहास्म्यं 
यस्य॒ तथाविध। ववं श्रीकृष्णः। साक्षात् अङृतिमम्। परं प्रधानम्। 

ब्रह्म । एवकारोऽन्यस्य व्यवच्छेद । अस्ीद्युपरि वाक्यादाकृप्यात् योजनीयम् । 

हीति प्रसिद्धौ। अतः प्रभृति भगवद्विभतिविवरणवाक्येष्वश्रयमाणकतवूक्रिये 

ष्वपि कतरक्रिये त्रमसीत्येवेति वेदितव्यम् अक्षराणाम् अकारः; अक्षराणां 

वर्णानां मध्ये। अकारः आदिमवेणैः। मन्त्रेषु तारः। तारः प्रणवः। 

राज्ञां मनुः असि। रज्ञं राजर्षीणां मध्ये] मनुः स्वायम्मुवाख्यः। 

त्वं मुनिषु भृगुः नारदः अपि। मुनिषु ब्रह्मषिषु देवपिषु च। अरिस्समुच्चये। 

ब्रहर्षिषु मूगुर्दवर्षिषु नारदश्ेदयथेः। दानवानां प्रहदः । दानवानां देस्यानां 
मध्ये। पशुषु च युरभिः। पशुषु गोषु। चकारस्वर्थ। सुरभिः काम 

घेनुः। पक्षिणां वैनतेयः। पक्षिणां मध्ये। वैनतेयः गरुडः। व्व 

नागानाम् अनन्तः असि। नागानां सर्पाणां मध्ये। अपि च सोतसां 

सुरसरित्। अपिच किंञ्च। सोतसां नदीनां मध्ये। सुरसरि आकाश 

गङ्गा ॥ 

ब्रह्मण्यानां बरिस्त्वं क्रतुषु च जपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थां 
भक्तानाश्रुद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वम् । 

नास्त्यन्तस्त्वदधिभूतेविकसद तिश्षथ वस्त॒ सवे स्वमेष 
त्वं जीवस्त्वं प्रधानं यदिह भवरते तन्न फिञ्चित् प्रपश्वे ॥ २॥ 

बरह्मण्यानामिति ॥ अत्रापि पूर्ववत् कवृक्रिये योजनीये । त्वं ऋऋ 
ण्यानां वकि; ब्रह्मण्यानां ब्राह्मणभक्तानां मध्ये] किः महाबरिः। 

फ़तुषु च जपयज्ञः असि। क्रतुषु यज्ञेषु। चकारस्त्वर्थ | जपयज्ञः नाम 

सङ्कर्वनख्पो यज्ञः वीरेषु पार्थः। पार्थः अजनः। त्वं भक्तानाम् 
> 9: 
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उद्धवः। ल श्रीकृष्णः । भक्तानां मध्ये । बरनि बलम् असि ] बरिनां - वरुवताम् । 

बं शक्तिः। लं तेजस्विनां धाम | तेजस्विनां तेजोवताम् । धाम् तेजः। 

एवं व्यष्टया कतिचिद्धिमूतीनिरूप्य समष्टया प्राद-- लद्विभूतेः अन्तः नास्ति 

इति! लद्विमूतेः तव श्रीकृष्णस्य विभूतेः मदिन्त: । अन्तः अवसानम् | नासति 

न भवति। विकसदतिशयं सम वस्तु स्वम् एव । विकसदतिशयं विकसत् 

स्फुटतया प्रतीयमानोऽतिश्चयो यस्य तत् । सवे सकर्म् | वस्तु पदाथः । 

लं श्रीकृष्ण; । एवकारोऽन्यस्य ग्यवच्छेदे। किच्च, तवं जीवः त्वं प्रधा 

नम्। प्र्तिपुरुषावपि स्वमेचेरयथः । इह प्रपञ्चे यत् भवदते तत् किचित् न । 

इह अस्मिन् प्रृतिपुरुषासमके प्रपञ्चे जगति । यत् यादशं वस्तु । भवते मवता 

विना | प्रतीयत इति शेषः। तत् तादृशं वस्तु । किञ्चित् किमपि । नास्ति 

त्वमेवेदं सर्वमिव्यथंः॥ 

उक्तोपासनादावनधिकारिणामीश्वरार्पणेन स्वधर्मानुष्ठानाद्रैराग्यद्वारा सक्तिः 

स्यादिव्याह-- 

धमै वणांश्रमाणां श्रुतिषथविहितं स्वत्परत्वेन भक्त्या 
ङुचेन्तोऽन्तपिरागे विकसति शनकैः सनयजन्तो रभन्ते । 

सत्तास्फूतिप्रियत्वार्मकमखिरपदा्थेषु भिनेष्वभिने 
निभूरं विश्वमूरं परममहभिति त्वद्टिबोधं विशुद्धम् ॥ ३॥ 

धर्ममिति ॥ वर्णाश्रमाणां भ्रुतिषथविहितं धम भव्या सवत्परत्तेन 

कुर्वन्तः शनकैः अन्तः विरागे विकसति सन्त्यजन्तः विद्धम् इति द्वि 
बोधं रभन्ते। वर्णाश्रमाणां वणानां ब्राह्मणादीनामाश्रमाणां ब्रह्मचर्यादीनां 

च| श्रुतिपथविहितं श्रुतिषु वेदेषु त्पथेषु स्मृ्यादिषु च विहितं प्रथक् प्रथक् 

प्रतिपादित नित्यनेमित्तिकादिरूपम्। धमं ध्मीसकमवदयकर्तव्यं कर्मजातम् । 

भक्त्या भगवत्संवन्धिन्या) उपरक्षिता इति रोषः। स्परस्ेन भगवद 

पिततया। कुर्वन्तः अनुतिषठन्तः। शनकै; मन्द् मन्दम्। न तरक्षण 

एवेदयथः। अन्तः अन्तरङ्गे। विरागे विरक्तो! विकसति प्रादुभूय प्रका 
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| 

रामाने सति। विहितानि कर्मजातानि सम्यन्किचिन व ~~~ त्कजन्तः ¢ करण 
सतं प्राप्येव्य्थः। विशुद्धं विशेषेण यद्धं विषयाकारदयन्यम्् । श्त 
अनेन प्रकारेण । वद्विबोधं त्वस्स्वरूपसम्बन्धिनं विबोधं विज्ञानम्) रभन्ते 

प्राप्नुबन्ति। इतिशब्दाथं ज्ञानस्वरूपमाह-- परमम् अहम् इति। षर 
ज्रहमवाह मित्यथः। ब्रह्मणस्तटस्थरुक्षणमाह - - विश्वमूलम् इति। विश्वस्य जगतः 

मूलं जन्मादिकारणम्। तदेवोपपादयति भिन्नेषु अखिल्पदार्थषु अभिन्नम् 

इति। भिन्नेषु स्वभावतः प्रथग्भूतेषु । असिरपदार्थेषु अखिलेषु सकलेषु 

पदार्थेषु स्वखष्टेषु कर्येषु । अभिन्नं कटककुण्डलादौ सुवर्णवत् कारणरूपे 
णेकत्वेन म्थितम् । ननु तद्त् सच्चिदानन्द्रह्म स्वसष्टेषु कर्येषु न दद्यतं इति | 
चेत् , रश्यत एवेव्याह- सत्तास्प्तिपियलासमकमिति । भिन्नेषु घटपटादिषु घटः 

सन् परस्सन्निस्येकरूपा सत्ता, भिन्नेष्वमिन्ना षटोऽयं परोऽयमित्येकरूपा 

स्पतिः ज्ञानम्, भिनेषु सक्चन्दनाद्िप्वभिन्ने प्रियत्वम् आनुकूल्यं चेति 

सततारपूतिपरियत्वानि तान्यासमा स्वरूपं यस्य तं सत्तास्प्तिप्रियत्वामकम् । तदेव 

्रह्मव्यर्थः । अत मिन्नेष्वमिन्नमित्यनेन का्यकारणान्यतवोक्तरद्वितीयत्वमप्युक्तम् । 

अतः सततास्पूतिप्रियलासमक मित्यनेन सच्चिदानन्दं ब्रह्मेति स्वरूपलक्षणमपि 

दरितम्। कुत एवंविधस्य त्ऋह्मण उत्पत्तिरिति चेत्तव्राह-- निर्मूरमिति । 

निगेतं मूर कारणं यस्मात्तम् । नित्यमिव्यथः । अतस्तत्पाप्तानां न पुनः 

आव्ृत्तिरिप्यपि सूचितम् ॥ 

ननु भक्त्यैव कृतार्था इति प्रागुक्तम् , किमिदानीं, (सन्ति भ्रेयांसि' 
इत्यादिना कमंज्ञानयोगोपादानमिव्याशङ्कय अधिकारिमेदादेव तदुपादान 

मित्याह- 

ज्ञानं कर्मापि भक्तिसितयमिद भवत््रापके तत्र ताव- 
निषिण्णानामदेषे विषय इह भवेज्ज्ञानयोगेऽधिकारः। 

सक्तानां कर्मयोगस्त्वयि हि विनिहिती ये त॒ नात्यन्तसक्ता 

नाप्यत्यन्तं विरक्तास्त्वयि च धृतरसा भक्तियोगो ह्यमीषाप् ॥ ४ ॥ 
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ज्ञानमिति ॥ इट, ज्ञानं कर्॑भक्तिःः-अपि! इति त्रितय मवला 

पकम्। इह प्रपञ्चे! . ज्ञानं जनयोगः। कर्म. कम॑योगः। मक्ति्भक्ति | 

योगः) अपिस्सुचये ]; : इतीव्यत॒ योजितम्) < इति , एवम् । तितयं 

नयः) मवलापकम् -मोक्षसाघनम्।. ज्ञानयोगेऽधिकारिण आह-- तलं 

तावत् इह अङ्गोषे विषये: निर्वज्ञानां ज्ञानयोगे, जपिकारः ` भवेत् इति। 

तत्र तेष क्ञानकर्ैमक्तियोषेषुः भध्ये। तावत् क्रमेण}. ` ` विषयानरखास्पर् 

स्यवतवा जन्ते इत्यः । -. इह अस्मन्. शरीरसम्बन्धिनि। अरोषे विषये 

 स्यष्वपि विषयेष्विसयर्थः। . निर्विण्णानां विरक्तानाम्। ज्ञानयोगे भगवता 

प्टयुपायमूते ज्ञाने) भवेत्. स्यात्]. . अथ -कमयोगाधिकारिण जह. - 

सक्तानां हि त्वयि विनिदितः कमयोगः इति। ~ सक्तानां ` विषयासक्तानाम् । 

दिस्त्वथ। त्वयि श्रीकृष्णे) वरिनिहितः विशेषेण ` समपितः। 

भगवस्पाप्टयुपायमूतकर्मानुष्ठानम् 1 . भवेदि्यलाप्यन्वेति, उत्तरत्त- च | 

एव॒ कमयोगेऽधिकारिणः स्युरिस्यथः। 

कर्मयोगः 

सक्ता 

अथ भक्तियोगाधिकारिण आह-- 

ये तु अ्यन्तसक्ताः न॒ अस्यन्तं विरक्ताः . अपि न: खयि धृतरसाः च 

अमीषां भक्तियोगः हि इति।. ये मुमुक्चवः। 

अत्यन्तम् अतिमानं सक्ताः विषयासक्ताः। न भवन्ति ईषद्रिषयासक्ता 

मवन्तीव्यथेः। ये मुमुक्षवः। अत्यन्तम् अतिमावं विरक्ताः विषयविरक्ता 

न् भवन्ति। रईषदवराग्ययुक्ता भवन्तीरयर्थः। ये सुमुक्षवः। खयि श्रीकृष्णे । 

धृतरसा: यरच्छया भगवत्कथादिषु जातश्रद्धाः। अपिरन्दश्चकारश्च समुचये | 

अमीषाम् एवम्भूतानाम्। भक्तियोगः भगवत्यनपायिन्या भक्त्या योगः। 

भवतीति रेषः। दीति प्रसिद्धो। 

तुरविरोषरे। अत्यन्तसक्ताः 

एतस्तितयस्य मनुष्यशरीरसाध्यलवत्तत् प्राप्तौ न कार्षः कतव्य 

हव्यमिप्रायेणाद --- 

ज्ञाने खद्धक्ततां बा खलु सुङ्कतवशान्म्यसोके रभन्ते 

तस्पादरैव जन्म स्पृहयति भगवन् नाकगो नारको वा| 
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आविष्टः मां । तु ` दैवाद्धवजरनिधिपोतायिते ` मत्येदेहे 

, त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवातायितस्तारयेथाः ॥ ५ ॥ 

ज्ञानमिति ॥ मव्यलोके सुङ्ृतवकश्ात् ज्ञानं त्वद्धक्ततां वा ख्घु 
रुमन्ते। मर्त्वरोके मनष्यसमुदाये । ।-सुकृतवयात् पूवंजन्मकृतपुण्यसश्चय 

वशात् । ज्ञानं तक्वज्ञानम्। वद्धक्ततां भगवद्धक्तस्वम् । वाकार: विकल्पे । 

रघु अनायासेन । रमन्ते प्राप्नुवन्ति। म्या इति रोषः। मनुष्य 

जन्मनः स्प्रहणीयतामाह-- हे भगवन्. ' तस्मात् नाकगः नारकः वा अत्र एव 

जन्म स्परहयति इति । भगवन् पेश्वयादिसम्पन्न । तस्मात् मनुष्ये्वनाया 
सेन ज्ञानादिखाभहेतोः। नाकगः स्वगेसुखानुभोगी । नारकः नरकयातना 

मनुभवन् । वाकारः समुचये । अत्र मत्थलोके। एवेद्यन्यखो क्यवच्छेदे । 

जन्म॒ जननम् । स्पृहयति आकाङ्क्षति । तादृशमत्येरोको घन्नं मां संसा 
रात्तारयेति प्रा्भयते-- स्वं भवजलनिधिपोतायिते म्स्यदेहे दैवात् आविष्ट 
मां तु गुरं कणधारं कृवा अनुगुणवातायितः तारयेथाः इति! वं श्रीङृप्णः | 

मवजरनिधिपोतायिते भवः संसार एव जरुनिधिः समुद्रस्तत्र पोतवदाचरिते | 

जरवितानपरतीरपरप््युपायमूतो जलोपरि एवमानो बृहत्कष्ठविशोषः पोत इति 
वेदितव्यम् । मस्यैदेहे मनुप्यश्चरीरे। देवात् ` पूव॑जन्मङ्ृतपुण्यपरिपाकतः । 
आविष्टं प्रविष्टम्| माम् अनन्यश्चरणम्। गुरुम् उपदेष्टारम्। कर्णधारं 

नाविकं सन्तम्। कृता विधाय । तेनेव्यथाद्रम्यते। अनुगुणवातापितः 

अनुगुण: यां दिश्चे पोतः प्रापणीयस्तां दिशे प्रति गच्छनित्य्थः। स चासो 

वातश्चेव्यनुगुणवातः, तद्रदाचरतीत्यनुगुणवातायितः स्न्। तारयेथाः पारं 
नयेथाः । यथा वायुरनुगुणो मूत्वा समुद्रजलोपरि पोतस्थं कणधरिणापरतीरं नयति 

तथा त्वं संस।रसङ्कटसमुत्तरणोपायभूतमवत्यदेहस्थं मां गुरूपदेशमार्गेणानुकखो 
मूत्वा समुद्धृत्य मोक्षं प्रयच्छत्यथ ॥ 

मोक्षसाधनेषु ज्ञानादिषु . भक्तिरेव सुगमो मागें इत्याह- 

अग्यक्तं मा्ेयन्तः श्रुतिभिरपि नयेः केवलन्ञानठन्धाः 

द्धिश्यन्तेऽतीव सिद्धि बहुतरजयुषामन्त एवाप्लुवन्त । 
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दरस्थः कभयोगोपि च परमफले ` नन्वयं भक्तियोग- | 

स्वामूलादेव हृ्स्तवसितिमयि भवसप्रापको वधतां मे ॥६॥ ` 

अव्यक्तमिति ।॥ केवसक्ञानछन्धाः शरुतिमिः नेः अपि अव्यक्त 

मार्मयन्त; अतीव द्िदयन्ते। केवरक्ञानढब्धाः केवरज्ञाने ज्ञानमाले डब्धाः 

रोटपाः। श्तिभिः उपनिषद्धिः । नयैः मीमांसोक्त्ुक्तिमिः। अपिः समुच्चये । 

अव्यक्तम् जप्रसयक्षं ब्रह्म। मागेयन्तः विचारयन्तः। अतीव नितराम् । 

्धिदयन्ते ञेशमनुभवन्ति। तथाविषडेानुभवपू्व ज्ञाने सम्पादिते कि न॒ फर 

लभ्यत इति चेत्ता -- बहुतरजनुषाम् अन्ते एव सिद्धिम् आप्नुवन्ति इति। 

ते इत्यत्र योभ्यम्। ते ज्ञानमातेण ब्रह्ममागेणपराः। बहुतरजनुषां बहुतरा 

णाम् अतिबहूनां जनुषां जन्मनाम्। अन्ते अवसाने] अनेकजन्मसु छेदा 

ननुमूयानन्तरमेवेव्यथंः। सिद्धि फरं मोक्षास्यम्। आप्नुवन्ति रभन्ते । 

कमयोगोऽप्येतारशषफरु एवेस्याह-- कमयोगः अपि च प्रषफले दूरस्थः इति। 

अपि चेति समुचये। परमफले परमपुरुषार्थं | चरमफले इति पाठे 

परुषर्थष्वन्तिमफले इत्यथेः। मोक्षे इति यावत्। दूरस्थः कारान्तरफर 
प्रदः इ्ेदाखूपश्च | भक्तियोगस्तु न तथेत्याह--अयि आ मूलात् एव 

ह्यः अयं भक्तियोगः स्वरितं भवस्मापकः ननु इति। अयीति सम्बोधने। 

भगवन्निति शेषः। आ मूलात् मूलात् प्रभृति। णवकारोऽन्तराऽन्तरा 
अह्स्वव्यवच्छेदे । श्रवणकीतंनादिक्रमेणारम्भात् प्रभृति मोक्षपरयन्तमिव्य्थः। 

हयः युखप्रदः। अयं मया प्राथ्येमानः। तुरविशषे। फरप्रापणे ज्ञान 

कममयोगव्यतिरिक्तस्वं विशेषः| सरितं शीघ्रम्। भवस्रापकः मोक्षपरदः। 
नचिित्यवधारणे | अथात्मना प्राथ्य॑मानस्य भक्तियोगस्य बृद्धि प्रार्थयते- 

मे वर्धतामिति। स इत्यादो योज्यम्। सः भक्तियोगः। मे भगव 
द्र्तस्य मम। वधेतां बद्ध प्राभरोतु॥ 

रक्तमर्ध सदाचारप्रमाणेनाद-- 

्ञानायैवातियलं युनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् 

गाढं त्वत्पादमक्तिं शरणमयति यस्तस्य शक्तिः करप । 
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 त्यद्धवानेऽपीह , तस्या पुनरसुकरता चित्तचाश्चरयहेतो- 

रभ्यासादश्चु श्चस्यं तदपि वश्चयितु त्वत्कृपाचार्ताग्याम् ॥ ७॥ 

्ञीनायेति॥ स॒निः ज्ञानाय एव अतियलम् अपवदते। मुनिः 

श्रीवेदव्यासः। ज्ञानाय ज्ञानसम्पादनाय। नान्याथमिसेवकाराथः] अति 
यलं बहुग्रन्थाभ्यासरूपमतिप्रयज्ञम् |. अपवदते पुराणेषु तेत्र तत्र॒ निषेधति । 

पुनः किं कतेव्यमित्यत आह-- तु यः ` ऋहतस्त्वं गादं श्रुण्वन् त्वस्यादभक्ति 
रारणम् अयति, तस्य मुक्तिः कराम इति। तु किन्तु।. यः पुमान् 

रह्मतत्वं॒ब्रहणस्तत्वम् सिद्धान्तसारम्। श्रण्वन् युक्त्या अनुसन्दधानः 
सन्। गादं ध्यानादिना सुद्दं यथा भवति तथा। त्वत्पादभक्ति तव 
श्रीकृष्णस्य पादयोश्चरणकमल्योभेक्तिम्। शरणं पारथित्नीं सतीम्। अयति 
पराम्रोति। तस्य तादश्चस्य भक्तस्य। युक्तिः मोक्षः। कराग्रे करस्थफरा 

दिवत् स्वाधीना भवतीत्यथेः। एवं भक्तस्य प्रथमकर्तम्ये ध्यानेऽप्यतिप्रयल् 
साध्यत्वं भवतीव्याह-- इह त्वद्धयान अपि चित्तचाश्चल्यहेतोः असु 
करता तुल्या इति इह भक्तियोगे यमनियमादिसहिते। वद्धथाने तव 
श्रीकृष्णस्य ध्याने। अपिज्ञानस्य समुच्चये। चित्तचाश्वल्यहेतोः चित्तस्य 
चाश्चस्याद्धेतोः। असुकरता दरनष्ठेयता। तुल्या समा। ज्ञानध्यानयोः 

समैवेत्यथेः। एवं समानप्रयलयोरनयोर््यानस्थैव सुकरत्मित्याह-- तत् 
अपि अभ्यासात् आश्य वश्चयितुं त्वक्कृपाचारुताभ्यं शक्यमिति। तत् 

दुष्करमपि ध्यानम्। आश्यु शीघ्रम्। वशयितुं स्वाधीनं कतुम्। फरो 

न्मुखं कर्तुमिव्यथः। त्वककृपाचारुताभ्यां तव श्रीकृष्णस्य कृपा नैसर्गिकी या 
करुणा चारुता आकर्षकसोन्दय॑सन्दोहः ताभ्याम्। शक्यं न प्रयास ₹ईत्यथः ॥ 

अथ स्वावस्थामनुसन्दषानः भक्तिवृद्धिं प्राथयते-- 

निर्विण्णः कमेमामे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गां 

जातभ्रद्धोपि कामानयि भुवनपते नेव शक्रोमि दतम् । 

तद्भूयो निश्चयेन त्वयि नि्ितमना दोषबुद्धया भजंस्तान् 

पुष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृद यगते मङ्क्षु नङ्क्ष्यन्ति सङ्गाः ॥ .८ ॥ 
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निष्ण इति ॥ अयि भुवनपते अह विषमतमे खट कर्ममार्गे 

निर्विण्णः, लरस्कथादौ च गादं जातश्रद्धः अपि कामान् हातुं न शक्तोमि 

एव | अयीति सम्बोधने । भुवनपते रोकनाथ | विषमतमे दुःखमूयिष्े 

खचस्विवयेवकारार्थः। कर्ममार्गे कर्मणः कमयोगस्य मार्गे मर्गिण प्राप्य 

स्वगादो । , निर्िण्णः विस्कतः। लवत्कथादौ तवं श्रीङ्कप्णस्य कथादौो कथा 

श्रवणनामसङ्कीर्वनादौ । जातश्रद्धः जातां श्रद्धा यस्य तथाविधश्च सन्। अपि 

 विरोभे। निर्विण्णस्य काम्यागेऽशक्तता विरोधः। कामान् पूर्कृतकमं 

फरमूतान् काम्यमानान् पु्मित्रवित्तकरतादीन् । हातुं त्यक्तुम् । न शक्रोमि 

अशक्तो भवामि। एवकारोऽवधारणे। तर्हिं #ि करोषीति चेत्तलाह-- 

तत् अहं भूयः निश्चयेन त्वयि निहितमना: दोषबुद्धया तान् भजन् भक्ति 

मेव पुष्णीयामिति । तत् तस्मात् कारणात् | मूयः पुनरपि । निश्चयेन 
निर्णयेन । खयि श्रीकृष्णे । निहितं समर्पितं मनो येन तथाविधः सन् । 

दोषबुद्धया इमे दोषा इति बुद्धय । तान् कामान् | मजन् सेवमानः । 

भक्ति भगवद्धिषयाम्। एवकारोऽवधारणे। पुष्णीयां पृष्टां कुर्याम् । भक्ति 

पोषणेन किमिस्यताह-- त्वयि हृदयगते सङ्घाः मङ्क्षु नङ्क्ष्यन्ति इति। 

त्वयि श्रीकृष्णे । हृदयगते भक्त्या मजनेन हृदयं गते प्रासे सति । सङ्काः 

पत्रादिविषयसङ्गाः। मङ्कु खरितम्। नङ्क्ष्यन्ति नाशं गमिष्यन्ति ॥ 

भगवद्भजने मनो निग्रहस्यावर्यमावदयकत्वाद्थ दवाभ्यां मि्ुपुरूरवसोनि 
दरीनेन चित्तशान्ति प्राथेयेस्तत्र प्रथमं मिक्षोर्मिद्नमाह-- 

कित् द्ेशाजितार्थक्षयवरिमरमतिर्तुचमानो जनोषैः 
परागेवं प्राह विप्रो न खह्ु मम जनः कारकमेग्रहा वा| 

चेतो मे दुःखहेतुस्तदिह गुणगणं माव्रयत् सर्वकारै- | 

त्युक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादशं चित्तशान्तिम् ॥ 

कशिदिति॥ प्राक् कथित् विप्रः द्शाजितार्थक्षयत्रिमरमतिः 

जनौधेः नुयमानः एवं प्राह । प्राक् पुरा| कश्चित् अवन्तिराज्ये अक्ञेति 
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कुरनामादिः। विः ब्राह्णः। छ्दाजितारथक्षयविमरमतिः इहरोन कृषि 
वाणिज्यादिव्रत्तिमाश्ित्य महता दुःखेनाजितस्य सम्पादितस्य अथस्य धनस्य 
कषयेन चोरदैवकारबन्धुराजाचपहरणजनितेन न.रोन, चोरादिमिर्मम वित्त 
मखिरमपहतम् , अहो न सत्पात्रे किच्चिदत्तम्, न च मयाऽल्पमप्यनुमूतम् , 

तत्फरमेवाधुनाऽऽपतितमिति सञ्ञातपश्यात्तापेन विमरूमतिः विगता वियुक्ता मरा 

रागादयो यस्याः तादृशी मतिबुद्धिय॑स्य तथाविधः सन्। निर्वेदात् प्रतरज 

न्निव्यर्थः। पुनरपि जनोधैः जनसन्चयेः। नुद्यमानः अयं कपटयोगी तस्कर 
वर इत्यादि निभेत्तनेन शकेरारोष्टादिषक्षेपणेन मशर्मूादि विसज॑नादिना च 

पुनः पुनस्तु्यमानश्च सन्। एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण। ` प्राह उक्तवान् । 

जनसामीप्ये सति पुनः पुनः कथयामासेत्यथंः। कथनप्रकारमाह--- जनः 

कारकर्मग्रहाः वा मे दुःखहैतवः न खट इति। जनः मतीडाकरो 

रोकः। कारुकर्म्रहाः कार्श्य कमं च म्रहश्च। वेति जनादिचतुणां 

विकल्पे। दुःखदेतवः इद्युपरिष्टादाङृष्य वचनविपरिणामेनात्र॒ योजितम् । 

दुःखहेतवः सङ्हेतुभूताः। न खलु नैव। भवन्तीति रोषः। अयमर्थः-- 

अहं तावज्ननेः पीड्यमान इव प्रतीयते, वस्तुतो न मे पीडा भवति। 

यद्यस्ति पीडा, तरिं स्वदशनैः स्वजिहादं शनजनितपीडायां कं प्रति कुष्येयम् | 

अतो जनो नमे दुःखहेतुः तथा कारुप्येश्वरात्मकत्वान्ममात्मनश्वेशवरां 

रात्वादमः स्वत उष्णधपीडा हिमस्य स्वतः शीतपीडा च यथा न जायते, 

तथा स्वांशस्य स्वतः पीडायोगाभावाच्च कारो न मे दुःखहेतुः। एवमचेत 

नस्य देहस्य चि्स्वरूस्यात्मनश्च कमेयोगाभावात् कमं च नमे दुःख 
हेतुः । जन्मलम्रात् षष्टाष्टमायनिष्टमावस्थेरहेर्देहस्येव पीडा नासनः। अतो 
ग्रहाश्च न मे दुःखदहेतव ईति। पुनः किं दुःखहेतुरित्यत्राह-- चेतः मे 
दुःखहेतुः इति। चेतः आलतवेनाभिमन्यमानं चित्तम्। मे मम। दुःख 

हेतुः सङ्कटकारणम्। चेतसो दुःखहेतुत्वं विवृणोति-- तत् इह गुणगणं 

भावयत् सर्वकारि इति। तत् चैतः। कतृभोक्त्रदिरूपेण स्थितमित्यभः । 
इह॒ स्वान्येव | गुणगणं व्ैषविकगुणसश्चयम्। माषयत् आरोपयत् । 

६ 93 
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त्दकारि सक सकर सुरनरमृगादिशरीरं मोग्यमोगस्थानादि करोतीति तथा 

विधं सत्। भवतीति शेषः। एवंविधस्य मिक्षोरनन्तरावस्थामाह- इति 

उक्ला श्चान्तः खां गतः इति। स इत्यत्र योजनीयम्] सः सवेसद् 

पससयागी भिक्चुः। इति उक्तप्रकारेण । उक्तवा निग । शान्तः रान्तचित्तः। 

लां श्रीकृष्णम्। गतः प्राप्तः। मुक्तो बमूवेत्यथेः। अथ प्राथेयते-- 

हे विमो मम॒ च तादृशीं चित्तशान्ति कुरु इति। विभो प्रभो] मम 

रमेच्छोः। चकारः समुच्चये। तादृशीं तया भिष्युपराप्तया सद्शीम्। 

चित्तशान्ति चित्तस्य शान्ति शमम्। कुर विधेदि। तहि भिष्ुवन्सुक्तो 

भवेयमिति भावः॥ 

अथ पुरूरवसो निदशेनमाह-- 

ेढः प्रागुव्षीं प्रत्यतिषिवक्षमनाः सेवमानध्िरं तां 

गाढे निर्बि् भूयो युवतिसुखमिदं क्षद्रमेवेति गायन् । 
तवद्धक्ति प्राप्य पूणस्सुखतरमचरसद्रदु द्धूतसङ्ं 

भक्तोत्तसं रिया मां पवनपुरपते हन्त मे सन्धि रोगान् ॥ १० ॥ 

एर इति ॥ प्राक् एकः उक्शीं प्रति अतिविवशमनाः मूयः तां 

चिरं सेवमानः गाढं निविद्य इदं युवतिसुखं क्षुद्रम् एव ति गायन् 

लद्भक्ति प्राप्य पूर्णः सुखतरम् अचरत् । प्राक् पुरा। इया अपत्यं पुमान् 
एठः बुधुतः पुरूरवाः। उवौ प्रति उवैश्याख्यां सुरसुन्दरीमधिङ्ृव्य । 

स्वासक्तां स्वयमागतां चिरं सम्भुञ्य समयभङ्खेन स्वं परित्यज्य गतामुवरीं 

प्रतीति भावः। अतिषिवकशमनाः अप्यन्तं विवशम् आकुरं मनो यस्य सः। 

तदधीनमनाः इत्यथेः। भूयः पुनः । तां स्वर्छकस्थाम् | 

चिरकां सेवमानः तत्सम्भोगयुखमनुभूयमानः। गादम् अतिशयेन । 

निर्विय न्विदं प्राप्य। इदं जनैरनुमूयमानम्। युवतिसुखं ॒कलीसुखम् । 

द्रं निस्सारम् | एवेद्यवधारणे । इति अनेन प्रकारेण । गायन् पुनः 

पुनः वदन्। लद्धक्ति त्वयि श्रीकृष्णे भक्तिम्। प्राप्य रुन्ध्वा। पूरणं; 

यज्ञैः प्राप्य चिरं 
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निरवशिष्टज्ञातव्यकतग्यभोग्यादिश्च सन्। सुखतरं नितरां सुखं यथा भवति 
तथा। अचरत् निस्सङ्कः सन् स्व॑त्त सञ्चार । अय प्राथेयते-- हे पवन 
पुरपते त्वं मां तद्वत् उदुधूतसङ्गं भक्तोत्तसं क्रियाः । हन्त मे रोगान् रुन्धि 

इति। पवनपुरपते श्रीगुरुवायुपुरनाथ । स्वं श्रीहरष्णः। माम् अनन्यश्षरणम्। 

तद्वत् पुरूरवसमिव । उदृधूतसङ्कं उदुधूताः उत्सारिताः सङ्घाः विषयबन्धा 

येन तम् । भक्तोत्तंसं भगवद्धक्तोत्तमं च सन्तम्। क्रियाः विधेहि । किश्च | 
हन्तेति खेदे। रोगवाधानुसन्धानात् खेदः। मे मम। रोगान् बाह्य 
नाभ्यन्तराश्वामयान्। रुन्धि निवारय॥ 

इति भगवद्धिभूतिवणनं कमक्तानभक्तिमागां धिकारिवणनं 

चित्तोपश्मध्रा्थना वणनं च 

षण्णवतितमदशकम् ॥ 

सप्तनवतितमदजकम् । 

अथ गुणव्यवृत्तिजयेन द्वन्द्धोपरमाय वैगुण्यविभागमाट- 

तेगुण्याद्धि्नरूपं भवति हि भवने दीनमध्योत्तमे यत् 
ज्ञानं श्रद्धा च कतां वसतिरपि सुखं कम चाहारमेदाः | 

त्वर्षेत्ररवन्निपेवादि तु यदिह पुनस्त्वत्परं तत्त॒ से 

प्राहु्र्युण्यनिष्ठे तदनुभजनतो मङ्छ्च सिद्धो भवेयम् ॥ १॥ 

्रेगुण्यादिति ॥ सबने वैगुण्यात् भिन्नरूप यत् ज्ञानं तत् हीन 

मध्योत्तमं भवति हि। भुवने प्रपञ्चे। वेगुण्यात् लयाणां गुणानां सत्त्व 

रजस्तमसां समाहारसरैगुण्यम् , तस्माद्धेतोः । भुवनस्य गुणतयमयत्वादिति 

भावः| भिन्नरूप भित्लानि व्यत्यस्तानि रूपाणि यस्य॒तत्। ज्ञानं 

विज्ञानम् | हीनमधमं च मध्यं मध्यमञ्चोत्तमश्चेति हीनमध्यो्तमम् । हीति 



७६० नारायणीयम् । [स्कन्धः-१९ 

परसिद्धो। अल सत्वरजस्तमसां कभानुसरिणोत्तममध्यमाधममिति वक्तव्य 

हीनमध्योत्तममिदयुक्या क्रमविवक्षा नास्तीति वेदितव्यम् | अत्राय विवेकः-- 

साच्विकमुत्तमं सवेमूतेष्वारमन एकत्वतुनम् । राजस मध्यम प्थकवत्वज्ञानम् 

तामसमधममं बारादिवत् ज्ञानमिति नेतदेवेत्याह- श्रद्धा च कत वसति 

अपि सुख क्म आहारमेदाः च इति। वायेऽतरादौ मिननरूपा इतिः 

अन्ते हीनमध्योत्तमा भवन्ति हीति च शिङ्गवचनविपरिणामेन योग्यम् । जाहारं 

मेदा बहुविधाहारवस्तूनि 1 चकारायपिश्च समुचये । 

शरद्धा लवाध्यालिमकधर्मीधर्मैविषयतया तिविधा, कर्तापि वैराग्यरागक्ञानभेदेन 

तिविधः, वनग्रामद्चतसदनमेदेन वसतिरपि तिविधा, सुखमप्यासोर्थविषयोत्थ 

निद्रामोहाद्यस्यमेदेन विविधम्, कमे च निष्कामसकामनिषिद्धमेदेन त्रिविधम् ; 

आदहारवस्तू्यपि शुद्धानीशिद्रयप्रष्ठान्यश्युचीनि चेति च्रिविधानीति। एवं विगुणा 

सकमपि ज्ञानादिकं निगुणं भवतीव्याह-- इह पुनः सवरषेत्रत्वन्निषेवादि तु यत् 

तलयरं सवे नेगुण्यनिष्ठं तु प्राहुः इति । इह ज्ञानादिषु । पुनस्ववर्थं । स्वर्क्षे 
त्वत्निषेवादि तव श्रीकृष्णस्य क्षें श्वीगुरुवायुपुरादि स्वन्निषेवा भगवं 

तेवा चादौ य्य तत्। तुविरोषे। तस्र भगवत्परम्, न फर 
परं चेत् भवति तरिं। तत् स्वे ज्ञानादिकम् | नेगु्यनिष्ठं सत्त्वादि 

गुणरदितपरब्रहमनिष्ठं सत्। तुरवधारणे । . प्राहुवंदम्ति | मुनय इति रोषः) 

अहं तदनुमजनतः मड्घ्चु॒सिद्धः भवेयम् । तदनुभजनतः तस्य॒ नैगुण्य 

निष्ठस्य भगवरक्षेादेरनुमजनतः निरन्तरभजनेन । तृतीयाथ तसिः मङ्क्षु 

रिति सिद्धः मुक्तः 

अत्र चायं विवेकः- 

भवेयं स्याम् | 

अथ द्वाभ्यां श्रीकृप्ण वत्दोपासनम् ' 
९ 

इरया दिना प्रस्तुतं भागवत 

धमंमुपसंहरति- 

स्व्येव -्यस्तचित् ¦ सुखमयि बिचरन् सर्चेष्टास्त्वदथ 

स्वद्धक्तः सेव्यमानानपि चरितचरानाश्रयन् पुण्यदेज्ान् । 

दस्यौ त्रे मृगादिष्वपि च सममतियच्यमानावमान- 
सपथाष्ठयादिदोषः सततमखिलभूतेषु संजये त्वाम् ॥ २ ॥ 



1 [की 

१ 
द्शकभ्-९७] उत्तमभक्तिप्राथमावणेनम्। ७४९ 

त्वयीति ॥ अयि अहं त्वयि एव न्यस्तचित्तः सवचेष्टाः तवद्् 
सुखं विचरन् लद्धक्तेः सेव्यमानान् चरितचरान् अपि पुण्यदेश्चान् आश्रयन् 

दस्यो विपे मृगादिषु अपि च॒ सममतिः सच्यमानावमानस्पर्घासूयादिदोषः 
सततम् अविरूमूतेषु त्वां सम्पूजये। अयीति सम्बोधने । भगवन्निति रोषः । 
त्वयि श्रीकृष्णे । एवकारोऽन्येषां ग्यवच्छेदे । न्यस्तचित्तः नयस्तं समपिंतं चित्त 
मनो येन सः | सर्मैचेष्ठाः सर्वा विहिता वैदिकाः, अविहिता अरौकिकाश्च 

निरदोषध्ेष्टाः शारीराणि कर्माणि । तदथ तुभ्य श्रीकृष्णाय । सुखमिति 
विचरण क्रिया विरोषणम् । भगवदपणपूधेकं सवेकर्मानुष्ठाने छेशराहित्यपदशन 
परमिदम् । विचरन् कुवन् श्रीकृष्णापणमस्तिति समर्षणपूवैकमनुतिषठनितयधैः । 
तद्धक्तेः तयि श्रीकृष्णे भक्तैः । सेव्यमानान् अधुना भजमानान् । चरित 
चरान् पूवे सेवितान् । अपिश्चन्दः समुचये । अत एव पुण्यदेान् पुण्यान् 
सुृतकरान् देशान् प्रदेशान् । आश्रयन् भजन् । दस्यो तस्करे। विप्रे ब्राह्म 
णोत्तमे | मृगादिषु मृग आदिर्यषां पक्षिमस्स्यादीनां तेषु । अपि चेति समुचये । 

सममतिः समा मेदहीना मतिबुद्धियेस्य सः । मुच्यमानावमानस्प्धीसूयादि 
दोषः, अवमानः परेभ्यो मानविषातः, स्पधां द्वेषः, असूया परोत्कर्षं 

सहिष्णुता च आदिर्येषां मदादीनां ते अवमानस्पधासूयादयः त एव दोषाः शरीरा 
यमिमानजनिताः अवमानस्पधासूयादिदोषाः, मुच्यमानाः अवमानस्प्धासूयादि 

दोषा येन तथाविधश्च सन्। सततम् अनवरतम् | अखिशभूतेषु प्रपश्चान्तर्गत 

सकल्चराचरेषु । त्वां श्रीक्ृष्णम्। सम्पूजये सम्यगर्चये ॥ 

एवं समर्टयोपासनस्यावधिमाह -- 

त्वद्धाबो याबषदेषु स्फुरति न बिक्षदं तावदेवं हयुपास्ति 

कुर्वेकात्म्यवोधे क्षटिति विकसति त्वन्मयोऽहं चरेयम्। 
त्वद्धमेस्यास्य ताव् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य अ्रणाश्च- 

स्तस्मात् सर्वारमनेव प्रदिश्च मम विभो भक्तिमागे मनोज्ञम् ॥ २॥ 

त्वद्धाव इति।। अहम् एषु वद्भावः विशदं यावत् न स्फुरति 
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तावत् एवं हि उपासति कुर्वन् एेकारम्यबोधे क्षटिति विकसति व्वन्मयः 

चरेयम् । एषु दस्युविप्रादिषु सर्वेष्वपि । खद्धावंः तवान्त्ीमिरूपेणाव 

स्थानम्। विशदं स्पष्टं यथा मवति तथा| यावत् या्वेत्काम्। १ 

स्फुरति न प्रकाशते। तावत् स्फुटीभावपयन्तम् | एवम् उक्तप्रकारेण । 

हीस्यवधारणे। उपास्तिम् उपासनाम्। कुवन् कुर्वाणः। चण्डारादिष्वप्य 

न्त्यामिरूपेण भगवान् वतत इति दृष्टया तेभ्यो नमस्कारादि यत्न 

त्यर्थ; । रेकारम्यबोधे एेकारम्यस्य एकरूपसस्य बोधे ज्ञाने। क्षटिति 

सयः। विकसति प्रकाशतिं सति। स्वभूतेष्वेक एवास्मेति ज्ञानेऽनुभव 

ख्पे सञ्ञाते सतीव्यथेः । त्वन्मयः भगवन्मयः। चरेयं प्रपञ्चे सञ्चरेयम् । 

हे भगवन् प्रस्तुतस्य अस्य खद्धर्मस्य तावत् किमपि प्रणाशः न} भगवन् 

रेश्व्ीदिसम्पन्न। प्रस्तुतस्य आरन्धस्य। एताव्सम्पादि तस्येव्यथेः । अस्य 

उक्तप्रकारस्य। लद्धर्मस्य भागवतधरमेस्य। तावत् आदित आरभ्य याव 
त्समापि। किमपि किच्चिदपि। प्रणाज्ञः वैकल्यम्। न, भवतीति रोषः। 
हे विभो ववं तस्मात् मम मनोज्ञं भक्तिमागे सर्वासना प्रदिक्च। विभा 
दक्तेसम्पन्न । वं श्रीकृप्णः। तस्मात् अनुष्ठानसोक्यात्। मनोज्ञं समी 

चीनम्। भक्तिमागे भक्तेः प्रेमरक्षणाया मार साधनरूप भागवतधर्मम् 
सवासना तदपेक्षिताधिकाराङ्गादिसदहितम्। प्रदिश देहि मां तत्राधि 

कारिणं विपेदहीव्यथेः॥ 

अथ भक्तियोगदा्व्वायायुरारोग्यसम्पादनस्य प्रथमकतेव्यतामाह-- 

त्नेन भक्तियोगं द्रहयितुमयि मे साध्यमारोग्यमायु- 
दिष्ट्या तत्रापि सेव्यं तवर चरणमहो भेषजायेव दुग्धम् | 

माकेण्डेयो हि पूष गणकनिगदितदादशान्दायुरुचैः 
सेरिस्वा वत्सर स्वां तव भटनिवदैद्रावयामास मस्युम् ।॥ ४ ॥ 

त॒भ्रिति।| अयि तम् एनं मक्तियोगं द्रदयितुंमे आरोग्यम् आयुः 

च साध्यम्। अयीति सम्बोधने। भगवन्निति रोषः। तं पूर्वोक्तम् । 
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एनम् पूवश्ोकेनोपसंहतम्। द्रदयितुं किञ्चिदारन्धं ददीकर्तुम्! मे मम। 
आरोग्यं बाह्याभ्यन्तररोगराहित्यम्। साध्यं सम्पादनीयम् | भवतीति रोषः। 

तत्र अपि दिष्टया तव चरणं सेग्यम् अहा । तत्र अयुरारोग्यसम्पादने। 

अपिस्समुचये। दिष्टया पूवेजन्मङ्ृतसुकृतपरिपाकवश्चात्। ` अनेन अस्मिन् 
जन्मनि सुक्ृतलेशस्याप्यक्रतत्वादायुरारोग्यस्म्पादने भगवस्सेवेव कतव्येति बोधो 

दये हेतुः पूवेजन्मछृतयुकृतमेवेति बचोस्यते। तव ` श्रीकृष्णस्य । चरणं 

पादारविन्दयुगलम्} मयेव्यत्र योञ्यम्। सेव्यं सेवार्हम्। भवतीति रोषः। 
अहो इत्याश्चर्थे। आयुरायेग्यसरम्पादनोपायमभूतस्य भगवद्धननस्य सुकरतवानु 

सन्धानमाश्चर्वहेतुः। तदेव सुखसाधकत्वमुपमया विदयति--मेषजाय दुग्धम् 

इव इति। भेषजाय रोगद्मनाय। दुग्धं क्षीरम्। यथा सन्निपातञ्वरादि 
निवृत्तये पातव्यतया सुखस्वादं क्षीरम्, तयव्यथः । नन्वायुषः प्रारग्ध 
कर्मनियमितत्वात्तदधिकस्य लमः प्राथनयाऽपि कथं सम्भाव्यत इत्याशङ्कां 

मार्कण्डेयचस्तरृष्टन्तेन परिहरति -- पूव गणकनिगदितद्रादशाब्दायुः 
माकैण्डेयः वत्सरं ताम् उचैः सेवित्वा तव॒ भटनिवहैः मद्यं द्रावयामास 
हि इति। पू पुरा। स्वायम्भुवमन्वन्तर इव्यर्थः । गणकनिगदितद्राद 

राब्दायुः गणकेन जातकको विदेन केनचिज्ज्यो तिदशःख्विशारदेन निगदि 

तम् अवद्यं भावितयाक्तं द्वादशाब्दं द्वदश्संवत्सरमायुर्जीवितकालो यस्य 

सः। माकेण्डयः मरकण्डुपुत्रः। वत्सरम् आयुरन्तदिनात् प्रगेकसंवत्सरम्। 

अस्यन्तसयोगे द्वितीयां तवां श्रीक्कप्णम् । उचैः तीव्रेण समाधियोगेन। 

सेवित्वा पूजयिता । तव श्रीकृष्णस्य । भटनिवहैः पार्षदसमूहैः। सेवा 
गौरवात् प्रसतेन भगवता प्रेषितेस्तकक्षणमापतिते विष्णुपार्षद रिव्यथः । म्यम् 
अन्तकम् | द्वादशवत्सरान्ते आत्मानं नेतुमागतं षाशदण्डधरं म्रत्युम्। 

द्रावयामास धावयामास॥ 
इति श्रीनारायणीयस्तोश्रव्याख्यायां बाङ्बोधिन्याम् 

एकादश्चस्कन्धपर्न्छिदः ॥ 
आदितः शोकसख्या ९९८ । 



दादश्षस्कनम्धपर्च्छिदः । 

' 
© 

अथ॒ पश्चमिमारकण्डयस्य तपसा विष्णुमायाशिवदशेनादिचरिववणन 

मिषेणाभिकारिणो योगत्येण ज्ऋह्मपरा्तस्य ब्रह्ममालतयाऽवस्थानं निरूपयिष्यन्नादौ 

तस्य तपश्चर्यादिकर वण्यते - 

मार्काण्डेयश्चिरायुः स॒ खट पुनरपि त्वस्परः पुष्पभद्रा 

तीरे निन्ये तपस्यन्नत॒रसुखरतिः षट् तु मन्वन्तराणि । 

देवेन्द्रः सप्रमस्ते सुरयुयतिमरुन्मन्मथेमोहयिष्यन् 

योगो्मप्ठुष्यमाणेन तु पुनरशकस्वजजन निजेयेत् कः ॥ ५ ॥ 

माकोण्डेय इति | चिरायुः सः मार्कण्डेयः खलु पुनः अपि 
अतुरुषुखरतिः खस्परः पुष्पभद्रातीरे तपस्यन् तु षट् मन्वन्तराणि निन्ये । 
सः भक्तोत्तमत्वेन चिरायुषं च प्रसिद्धः 1 खस्विति त्वथ । पुनरपि 

भगवद्धक्तोत्तमत्वे अत॒ एव ॒चिरायुष्टरे च रुन्धे सत्यपीरयथः । अतुर्सुख 
रतिः अतुकले निस्ते सुखे भगवद्भजनरूपे रतिः शद्धा यस्य सः। अत॒ एव 
त्वत्यरः भगवत्सेवानिरतः। पुष्भद्रातीरे पृष्पभद्राख्याया हिमवत उत्तरपार्थ 

परवहन््या नघास्तीरे कूटे । ततस्थस्य मद्रवराख्यन्यग्रोधस्याधोभागे चिव्रशिर 

ए्यायां विशाखायां रिखयामिव्यथंः । तपस्यन् तपश्चरन् । तुरवधारणे । 
मन्वन्तराणि मनूनामिदानीन्तनाद्वैवस्वतमनोः प्रागतीतानां स्वायभ्भुवस्वारो चिषो 
तमतामसरेवतचा्चुषाख्यानामन्तराणि  प्रतयेकमेकसप्ततिचतुुगपरिमितकाल 
ख्पाणि । निन्ये निनाय । एतावस्कारु तपश्चरन्नवमतेत्यभेः । मन्वन्तरे 
पिवन्द्रादीनां मनोगुणन्यत्यासं दशंधितुमाघुनिकेनद्रो मार्वण्डेयमोहने नाशकदि 
सयाह-- सप्तमः देवेन्द्रः ते सुरयुवतिभरन्मन्मयैः मोहयिप्यन् योमोष्मष्डुष्यमाणैः 

त॒ पुनः न अशकत् इति। स्मः वैवस्वतास्यसप्तममन्वन्तरमवः। देवेन्दः 
देवानामिन्द्रः पुरन्दराख्यः त॒ तप्यन्त माकंण्डेयम् । सुरयुवतिमरुन्मन्मथेः 

सुरयुवतिभिः अप्सरोभिः मरुता वासन्तेन मन्दमारुतेन मन्मथेन कामेन च। 



दरशकम्-९७] माकैण्डेयस्य प्रखयगप्रदरनवर्णनम् । ७४५ 

मोहपिष्यन् मोह पितमिच्छन् योगोष्मप्डुष्यमाणेः योगस्य मार्कण्डयतपसः 
उष्मणा प्टुष्यमाणेः दद्यमनैः । तेरीत्यवाध्याह्व्यम् ! तैः सुरयवव्यादिमिः 

करणेः। तुर्विरेषे। न अश्चकत् तं मोह यितुमशक्तोऽमूत्। कः स्वजनं निर्जयेत् । 
कः तवज्न तव श्रीकृष्णस्य जनं भक्तं निजयेत् जेत शेक्तो भवेत् । न 

कोपि शक्नुयादित्यध्रः। अह्यो मोद्य देवेन्द्रस्यापीति भावः॥ ` 

तपःप्रभावं दशेयति-- 

प्रीत्या नारायणाख्यस्त्वमथ नरसखः प्राप्तवानस्य पाश्च 
त्या तोषटयमानः स तु विविधकरर्छौमभितो नानुमेने। 

द्रष्टं मायां त्वदीयां किरु पुनरवृणोत् भक्तितप्तान्तसात्मा 

मायादुःखानभिज्ञस्तदपि मृगयते नूनमाश्चयहेतोः ॥ ६ ॥ 

प्रीत्येति | नरसखः नारायणाख्यः त्वं भीत्या अस्य पाशे प्राप्त 
चान्। नरः सखा यस्य सः नरसखः। नारायण ईइस्याख्या यस्य सः 

नारायणाख्यः} लं श्रीङृष्णः। प्रीत्या तपसा जातेन प्रसादेन। अस्य 

मार्कण्डेयस्य पाश्वे समीपम्। प्रा्ठवान् प्रापिथ। वरदानार्थमिति भावः, 
माकेण्डेयस्य वरवरणवेमु्यं दशयति--जथ सः तु त॒ष्टया तोष्टयमानः 

विविधवरेः छोभितः भक्तितृ्तान्तरासमा न अनुमेने इति। अथ त्वसराप्य 
नन्तरम्। सः मार्कण्डेयः। ठउविरोषे। तुष्टया अतक्रितमगवदर्श॑नजनित 
परमानन्दानुमवेन। तोषटरूयमानः पुनः पुनः स्तुति कुर्वन्। विविधवरः विविधैः 

नानाप्रकरिषैरेरनुमहैः। लोभितः प्रलोभितः सन् । भक्तितृप्तान्तरासा भक्सा तृ 
अनतरातमा अन्तरङ्ग यस्य सः | भक्तितृप्तानां मुक्तावपि नेच्छा जायतं 

इति भावः। नानुमेने तान् वरान् नावृणोदित्यथेः। किन्तु एकं 

वरमव्रणो दिव्याह -- पुनः तदीयां मायां वष्टुम् अब्रृणोत् किरु इति। पुन 

रिति विरोषे। किन्िविव्यर्थः। स इत्यत्राप्यन्वेति। सः माकण्डेयः। 
तव श्रीकृष्णस्येमां त्वदीयाम् । द्रष्टुम् अवरो किंतुम्। अद्रृणोत् अयाचत। 

को हि नाम दुःखदा मायां बृणुयादतोऽसिन्नसंमावनीयमेतदिति किल 
94 



स्कन्थः-१९२ 
ऽ४द नारायणीयम् [ 

शब्दार्थः अत्रोपपरिमाह--मायादुःखानमिज्ञः जश्वयहेतो; तत् मपि ग 

यते नूलमिति। मायया यद्दुःखम् , तस्यानभिज्ञः तदजानन्। आश्चयेदेतोः 

अदृष्टस्य दर्बनेऽदूयुतकारणात्। तत्. मायादुःखम् । अपीति विरोधे । 

सुखाः सर्वभूतानां मताः सवीः प्रवृत्तयः इति वचने सत्यपि तद्विपयेस्त 

दुःखं, मृगयत इति विरोधः। नतमिति वितर्के] एवमहं तकेयामीति भावः॥ 

अथ मायादद्यनप्रकारमाह-- 

याते खय्याज्चु बाताङ्लजरूदगरत्तोयप्णातिधु्ण- 
स्सषा्णोराल्लिमग्रे जगति सतु जले सम्धरमन् वषकोटीः। 

दीनः प्रेधिष्ट दूरे वरदलश्षयने कञ्चिदाश्चयेारं 
स्वामेव उयामलाङ्धं बदनसरसिजन्यस्तपादाङ्गुरीकम् | ७ ॥ 

यात इति।। तयि याते जगति आशु वाताकरुरुजर्दगरुत्तोय 

पूर्णातिषूर्ण्सतार्णोरारिममे सः तु जले वषकोटीः सम्भ्रमन् दीनः वटदर 
शयने इयामसाङ्ं वदनसरसिजन्यस्तपादाङ्गुरीकं त्वाम् एव कश्चित् आश्चयं 

बां दूरे प्रक्षिष्ट। त्वयि नरनारायणाख्ये श्रीकृष्णे! याते मायादशेना 
मिराषिणि माकेण्डेयायाभिमतवरं दत्वा बदरिकाश्रम प्रति गते सति। 

जगति प्रपन्े। आश्य शीघ्रम्। वाताकुरुजरुदगरुतोयपूणा तिघर्णत्सपतार्णो 
राशिममे वातेन वायुना आकुलेभ्यो जरदेभ्यः मेघेभ्यः गुता पतता तोयेन 

जलेन पूर्णैः अत एवातिघूणद्धिः उपयुपरि प्रसपद्धिः सप्तभिरर्णोराशिभिः समुद्रः 

ममने अदीनं प्रापिते सति। सः मार्कण्डेयः तुर्विशेषे रोके. जरम 

आधारधेयभावेन लोकस्थेष्वपि सकल्चराचरेष्वदशनं गतेष्ववशिष्ट एकोऽयमिति 

विरोषः। जले तोयोपरि। वषेकोटीः अनेकवर्षाणि | संभ्रमन् इतस्ततः सश्चरन् । 
दीनः श्ुतृद्भ्यां जलजन्तुभिवायुना चोपहततवाच्छोकमोहभयादिभिराक्रान्त 

साच परवशः सन्। वटदलशयनं वरस्य भूमावद्युत्रते कसमिधित् गिरिश 
स्थितस्य जशरोपरि दृद्यमानराखोपशशासामालस्य न्यमोधवृक्षस्य दरं प्रागुत्तर 

शाखागतपतरपुटं शयनं द्या यस्य ॒तम्। रयामसाङ्गं सजरुजर्घररयामरं 
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कोमरररीरम्। वंदनसरसिजन्यरतपादाड्गुरीकं वदनसरसिजे अूपरुषसेदर 
सदशवदनकुहरे न्यस्ता कराभ्यामाङृप्य भवेशचिताः वाद)ङ्गुर चरणाडगुरोयेन 
तम्। त्वां श्र्घष्णम्। एवकारोऽन्यस्य व्यवच्छेदे। कञ्चित् अपरिच्छे 

यम्। आश्यर्यबारृम् एवंदष्टतया आश्वयकारिणं पोतशयीस्म् । द्रे दरदेशे 
भेक्षिष्ट दृष्टवान् ॥ 

मायादशेनप्रकारमुपसंहरनाह-- 

दष्ट त्वां हृष्टयेमा व्वरितद्चपगतः स्प्रष्टुकामो स॒नीन्द्रः 
श्वासेनान्तर्मिविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टपोषम्। 

भूयोऽपि श्वासवातेवहिरनुपतितो बीक्षितस्त्वत्कटाक्षे 
मादादाश्ेष्टुकामस्त्वयि पिरहिततनों साश्नमे प्राग्वदासीत् ॥८॥ 

दृष्टेति ॥ सुनीन्द्रः तां षष्ट हृष्टरोमा चरितम् उपगतः स्पष्टुकामः 
श्वासेन अन्तः निविष्टः पुनः इह सकठं विष्टपोधं दृ्टवान्। सुनीन्द्रः 
स्ाकेण्डेयः। त्वां वटदलषयनबारर्पं॒श्रीकृष्णम् । दष्टा दूरतोऽवल्यक्य। 
ह्टरोभा कथमिदं बाल्दर्शनमित्यदूुतेन पुलकरितोरीरः। त्वरितं कोऽयमि 
यवजिगमिषया अतिक्लीघम्। उपगतः समीपं पर्ष । स्प्रष्टुकामः बारे स्पष्ट 
पवृत्तः। श्वासेन बारुस्य निश्वासोच्छवासकस्ण वसरेऽन्तः प्रविशता वायुना 

कत्रा। अन्तः नःसाद्ररिणान्तभागि। निविष्टः भरविषटश्च सन्। पुनः पुन 
रपि। इह बालेदरे। सकलं सवम्। विष्टपं पपश्चसश्चयम्। दष्टवान् 
ददशं। भगवतो मायासंग्रहणमाह-- भूयः अपि -श्वासवतिः बहिः अनु 
पतितः त्वत्कटाक्षैः वीक्षितः मोदात् आशेष्डुकामः त्वयि पिहिततनौ स्वाथ्रमे 
भाग्बत् जसीत् इति। स॒नीन्दरे इत्यलापि अन्वेति। भूयः पुनः। अपिः 
समुचये। श्वासवातिः बहिगच्छद्धिः श्वासानिरैः कर्तृभिः। बहिः शभीरान्त 
भागान्नासाह्वरिण बहिष्टे भररयजले । अनुपतितः आपतितः! त्वत्करक्षिः तव 
वटदरुरायनरूपस्य श्रीकृष्णस्य करक्षिः कर्तृभिः । वीक्षितः विरोषेणावलो करित, 
यथा तत्वज्ञानोदयः स्यात्, तथाऽवरोकित इस्य्थः। अत एव मोदात् 
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भगवस्कराक्षसम्पातसम्मृष्ठसम्मोहतया तत््वक्ञानोदयजनितात् सन्तोषात्। 

आश्िष्टुकामः आकषट भगवन्तमारिङ्गितै कामयतीति तथाविधश्च सन्। 

त्वयि श्रीङ्कष्णे) पिदिततनो पिहिता तिरोहिता तनुः भरुयजलवग 

तरपत्रपुटशथानबारादिरूपं शरीरं येन तथाविधे सति । प्रथमं बाररूप तिरऽ 

भूत् , ततो बरबृकषः, ततः प्रकयजमिति सरवसिमन्नपि तिरोमूते सतीत । 

स्वाश्रमे स्वस्याश्रमे पुप्यमद्रातीरे भद्रवटाधश्ितिखायाम् । प्राग्वत् पूववत् । 

स्थितः आसीत् बमूव। अत्र च मायायाः खरूपतः प्रदशेनस्याज्चक्यत्वातः 

भगवता कायमुखेन दरिता सेति द्रष्टम्यम् ॥ 

अथ विष्णुभक्त्या सन्तुष्टस्य शिवस्यानुप्रहप्रकारमाह- 

गौयां साधं तदग्रे पुरभिदथ गतस्त्वस्परयप्रे्षणार्थी 
सिद्धानेवास्य दत्वा स्वयमयमजरामृस्युतादीन् गतोऽभूत् । 

एवं त्वत्सेवयेव स्मररिपुरपि सम्प्रीयते येन तस्मा- 
नमू तित्रथ्यात्मकस्त्वं ननु सकलनियन्तेति सुव्यक्तमासीत् ॥ ९ ॥ 

गो्यति | अथ पुरमित् त्वलियप्रेक्षणार्थी गोयं साधे तदग्रे गतः । 

अथ अनन्तरम्। पुराणि भिनत्तीति पुरभित् परमरशिवः। खसियप्रेक्षणाथी 

तव श्रीङ्ृप्णस्य प्रियस्य भक्तस्य प्रक्षणमवकोकनमर्थयते कामयत इति तथोक्तः 

सन्। गो्ी स्वरेयस्वा पर्वा । सक्च सह । तद्भे तस्य मार्कण्डेयस्य 

पुरोमागे। गतः प्रा्तः। ` अम्दिदयुत्तरवाक्यादाङ्रष्य योजनीयम् | वरदान 

परकारमाह--अयम् अस्य स्वयं सिद्धान् एव अजरामृयुतादीन् दत्वा गतः 

अभूत् इति। अथं परमशिवः। अस्य॒ मार्कण्डेयस्य] स्वयं सिद्धान् 

स्वतपःप्रमावेणेव प्राप्तान् । अजरामृस्युतादीन् | जरामरणरदितत्वाडोन । 

आदिशब्देन विरक्तिुक्तविज्ञानविकारन्ञानादगो गृहयन्ते । दत्वा भरदा । 

गतः तिरोभूतः। अनेन भगवतो मू्ित्यासकलसर्वेरत्े सिद्धे इत्याह ̀  

एवं येन खस्सेवया एव स्मररिपुः जपि सम्धीयते, तस्मात् खं मूतित्रय्यासकः 

सकरुनियन्ता ननु दति सुव्यक्तं आसीत् इति। एवद् अनेन् प्रकारेण । 
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येन देतुना। स्वत्सेवया तव श्रीङृष्ण्य सेवया भजनेन । एवकारो 
हरादिसेवाया ग्यवच्छेदे। स्मररिपुः कामान्तकः परमशिवः। अपीति ब्रह्मणः 

समुचये। सम्प्रीयते सम्यक् तुष्टो भवति। तस्मात् तद्धेतोः। ववं श्रीकृष्णः। 

मूतित्रय्यालसकः मूर्तीनां ब्रहमविष्णुगिरिशानां त्रयी आला स्वरूपं यस्व सः। 
विष्णोरेव कायेनिमित्ता अवस्थामेदा मूर्तित्रयमित्यमिप्रायः। सकलनियन्ता 

सवेनियामकः। नन्वित्यवधारणे। इति एतत्। सुव्यक्तं सुष्टु अतिशयेन 
व्यक्तं स्पष्टम् 

ननु शिवध्यावस्थामेदा इति कि न स्यादिप्यशङ्कय स्थानभेदेन 

विष्णोस्तेभ्यो व्यतिरेकः सम्भववयेव्येऽपीत्याह- 

"यशोऽस्मिन् सत्यलोके बिधिहरिपुरभिन्मन्दिराण्यध्वमृध्व 
तेभ्योपयूध्वै त॒ मायाविकृतिषिरहितो भाति वैङण्ठरोकः। 

तत्र तं कारणाम्भस्यपि प्ुपड्ले शुद्धसखेकरूपी 
सचिदब्रहमादरयार्मा पयनपुरपते पाहि मां सधरोगात्॥ १०॥ 

त्यश्च इति ॥ अस्मिन् च्येरो सस्यरोके ऊध्वेम् उवै विधिहरि 
पुरभिन्मन्दिराणि। अस्मिन् तऋ्याण्डे। त्रयः ब्रह्मविष्णुक्िवरोकरूपा अश्चा भागा 

यिन् सः. व्यशस्तस्मिन् । सत्यलोके चतुर्दशषु रोकेषु सर्वोपरिश्य 

स्यास्य रोके । उर््वमूष्वेम् उष्वक्रमेण । विधिह रिपुरमिन्मन्दिराणि बरहमविष्णु 

रिवस्थानानि । सत्यलोके विधा विभक्ते अधोभागे ब्ह्मभन्दिरम्, तदुपरि 

मध्यमगे विष्णुमन्दिरम् , तस्य चोपरिभागे शिवमन्दिरमित्यथः । भान्तीति 

वचन विप रिणामेनोत्तरवक्यादाङृष्याल योजनीयम् । तच्नस्थाखिमूर्तयः सषि 

स्थितिसेहारान् कुमैन्तीति भावः। वैकुण्टलोकस्थानमाह -- मायाविङृतिविरहितः 

वैकण्टलोकः तु तेभ्यः अपि उर्व भाति इति। मायाविकृतिविरहितः माया 

विङ्कतिभिर्महदहङ्करा दिषो डशविकरिर्विरहितः वियुक्तः ञुद्धसतत्वमय इत्यथः । 

बेकण्टरोकः भगवनिवासस्थानं विकुण्टनिरयः । वुर्विरोषे। तेभ्योऽयं भातीति 

विषः) तेभ्यः विधिहरिहरमम्दिरेभ्यः । सत्यलोका दिर्यभेः । अपिस्सचषे । 
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ऊर्ध्वम् उपरििगि ब्रह्माण्डत् बहिर्भाग इत्यथः । भाति योभते। तत्र॒ कारणा 

म्भसि पडुपकुठे अपिं सवे शुद्धसत्वेकरूषी सचिदूब्रह्ाद्रयास्मा । तल वैकुण्टरोके । 
कारणाम्भसि आवरणोदके। पडयुपकरुले नन्दगोपगृहे । अपिस्समुच्ये । चवं 

भगवान् श्रीकृष्णः । शुद्धसत्वेकरूपी शद्धमावरणाभावात् स्वच्छं सच्तैकं केवर 

सत्त्वमय रूपं स्वरूपं यस्य सः । सचिदुत्रहमद्रयासा सच्चिदानन्द द्वयन्रह्शरीरशच 
सन् । भासीति पुरुषविपरिणमिनात्राप्यन्वेति । अथ प्राथयते--हे पवनपुरपते 

तवै मां सवरोगात् पाहि इति। पवनपुरपते श्रीगुरबायुपुरनाथ । खं श्रीकृष्णः | 
५ = माम् अनन्यशचरणम् । सवरोगात् सवस्मानिर्रोषाद्रोगात् बाह्यादाम्यन्तराचच 

आमयोषात्। पाहि त्रायस्व ॥ 

हस्युत्तमभक्तिपाथनावणन माकैण्डेयस्य प्रख्य 

प्वुक्ी नवणनं च 

सप्तनवतितमदशकम् ॥ 

अष्टनवतित मद कम् ॥ 

एवे ्तुतयस्य विप्णोनिष्करत्वं प्रसाध्य तदरूषेण स्तौति-- 

यस्मिन्नेतद्विभातं यत इदममवयेन चेद य एत- 

योऽस्मादुत्तीणेरूपः खल सकरमिदं भासितं यस्य भासा। 
यो वाचां दुरदुरे पुनरपि मनसां यस्य देवा मुनीन्द्रा 

नो वियुस्तच्वरूप किर पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते ॥ १॥ 

यस्मिन्निति | हे कृष्ण तस्मे ते नमः | कृष्ण सच्चिदानन्द 

स्वरूप । तस्मै तादृशाय । ते तुभ्यम् श्रीङ्कष्णाय नमः। अस्विति 
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दोषः। किं नमस्कारमातरेणेस्यव्नाह-- एतत् यस्मिन् . विभातम् , इदं यतः 
अभवत् , इदं येन च, एतत् यः, अस्मात् उत्तीणेरूषः खट यः, सकरम् 
इद यस्य भासा भासितम्, यः वाचां दृरदरे, पुनः मनस्ामपि, देवाः 

मुनीन्द्राः यस्य तत्त्वरूपं नो विद्युः, अपरे पुनः किमु इति। एतत् जगत् । 
यस्मिन् भगवति । विभात प्रकाडितम्। तिष्ठतीति रोषः। इदं जगत् | यतः 

निभित्तोपादानकारणमूतात् भगवतः। अभवत् बभूव । इदं जगत्ः। येन भगवता । 

चकारादेक्य यातीर्यथः । एतत् जगत्। यः यूपो भगवान् । भगवानेव जग 

दाना भाति, अतो जगदात्मना प्रतीतस्य सिद्धो न कारणान्तरापेक्षेति मावः। 

अस्मात् आत्मन्यविद्याकलिताजगतः। उत्तीर्णरूपः उत्तीणे व्यतिरिक्तं स्पे 
यस्य सः | खल्वित्यवधारणे। यो भगवान् । भवतीति रोषः । भगवतो जगदात्मकल 

प्रसङ्ग विकारितप्रसङ्गो नैवेव्यथेः। सकर समस्तम् । इदं जगत् । यस्य 
` भगवतः । भासा तेजसा। भासितं प्रशचोभितम्। भवतीति रोषः। यः भगवान् 

वाचां लौकिकानां वैदिकानां च वचसाम्। दूरदूरे अस्यन्तं दूरे । बवाच्यवाचक 
संबन्धाभावादिव्यर्थः। तिष्ठतीति रोषः। पुनः अनन्तरम्। मनसां मनोव्यापारा 
णाम् । अपिः समुचये | दूरदूरे । तिष्ठतीत्यत्तापि सम्बध्यते | देवाः अमराः । मुनीन्द्राः 

्रहमिदेवधिप्रवराः । यस्य भगवतः | तत्त्वषूपम् पारमाथिकम् स्वरूपम् । नो विधुः 
वेदितुं शक्ता न भवेयुः । अपरे अन्ये । पुनस्तवर्थे । किमु विदुः नेव विदरित्यथः। ` 
एवं दु्ेयाय भगवते नम एव मया कतु शक्यत इति भावः ॥ 

एव भगवतो जगरकारणत्वमुपपा्य अनन्तरं जगदनुग्राहकत्वमाह-- 

जन्माथो कमं नाम स्फुटमिह गुणदोषादिकं वा न यस्मिन् 
रोकानामूतये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसासे । 

भिभ्रच्छक्छीरस्पोपि च बरहुतररूपो विभात्यद्थुतात्मा 

` तस्मे केवररयधास्ने पररसपस्पूर्णाय विष्णो नमस्ते ॥२॥ 

जन्मेति || दहे विष्णो तस्मै पररसपसिपूर्णाय केवल्यधन्ने ते नमः। 

विष्णो व्यापिन् | तस्मै तथां जगदनुप्राहकाय। पररसपरिपूणीय पररसेन 
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परमानन्देन परिूर्णाय । प्रमानन्दस्वरूपाये्यथेः। अत एवं केवल्यधान्न 

कैवल्यस्य मोक्षप्य धान्ने निख्याय । अनेन भगवतो मो्षप्रदखमुक्तम् । 

ते तुभ्यं ्ीद्ष्णाय। नमः मम नमस्कारः।' अर्तिति रोषः। तच्छ 

व्दा्माह-- इह यस्मिन् जन्म जथो कमं नाम गुणदोषादिकं वा स्फुटे न इति। 
इह प्रपञ्चे । यस्मिन् भगवति । जन्म श्रीकृष्णायवतारः । अथो अनन्तरम् । 

कर्म॑कंसवधादि। नाम जन्मकरमनिमितत श्रीकृप्णकसान्तकादि । गुणदोषादिकं 

गुणश्च दोषश्च गुणदोषौ सदसदासकावादो यस्य पुत्रमित्रकछत्रादेस्तत् । वाकारः 

समुचये, विकल्पे वा । स्फुटं प्रमाथतः । न । अस्तीति दोषः 1 यः मायां 
नुसारी रोकानाम् उतये। स्वयं तानि अनुभजते। यः भगवान् | माया 

नुसारी मायामनुसरन्। . मायाबाधाममिनीयेव्यथेः । लोकानां जगताम् । 
ऊतये अनुग्रहाय । स्वयम् न परपरेरणयेत्यर्थः। तानि जन्मक्मनामगुण 

दोषादीनि | अनुमजते अङ्गीकरोति अषूपोपि शक्तीः बिभ्रत् बहुतर 

रूपः अदूभुतासा विभाति च) य इईत्यतराप्यन्वेति) यः; भगवान् । 

अरूपः रूपरहितः। निगुण इति यावत् । शक्तीः विद्याऽवियाज्ञानिश्वयीदि 

लक्षणाः । विन्रत् दधत् । अपिविरोधे । बहुतररूपः बहुतराणि स्थावरजङ्गमभेदेन 

सुरनरतियगादिमेदेन च नितरां बहूनि रूपाणि स्वरूपाणि यस्य॒ सः। 
अत॒ एवादमुतासा । अद्भुतः आश्चयेकरः जसा स्वरूप यस्य सः। 
विभाति विरषेण शोभते। चकारः क्रियासमुच्चये ॥ 

ननु बहुतररूपतवे कथमरूपस्वमिर्याशङ्कय तत्स्वरूपस्य सरवदरेतनिेधा 
वधित्वेनोपपादयति-- 

नो तियं न मयं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसं 
न द्रष्य कमृ जाति गुणमपि सदसद्वापि ते रूपमाहुः । 

शिष्ट यत् स्यानिषेधे सति निगमशतैरंक्षणाव्रत्तितसतत् 
कृदेणावेद्य मानं परमसुखमयं भाति तस्ते नमस्ते ॥ ३॥ 

नो तियेश्वमिति॥ तेस्पंतिर्यश्चं नो आहुः। ते तव 
श्रीङ्कष्णस्य । श्प स्वरूपम् । प्रमरहयेति यावत् । तियन्चं पक्षिमृगादिरूपम् । 



द्०-९८] सत्यक्षानादिस्वरूपादव्रह्मणो जगदुत्पत्या दिनिरूपणम्। ७५३ 

पक्षिमृणायन्यतमश्चरीरवत् । सम्भाव्य ज्ञातुमरक्यमिस्यथं; । जहुः ब्ुवनत | 
उपनिषद इति रोषः। एवमुत्तरवाक्येऽपि } मस्मै न, सुरम् असुरं च न, खिय नोः 

पुमांसं नो, द्रव्य कर्मं आति गुणमपि सत् असत् अपिवान। मव्य मनुष्यम् 

सुरं देवम्। असुरं दैत्यम् । चकारः सुरापुरयोस्समुच्ये। सिये योषितम् 
पुमांसं पुरुषम् । सखीपंपदप्रयोगो नपुंसकस्याप्युपरक्षणम्। द्रव्यं पश्चमहा 

मूतानि | कमं जन्मनिमित्तं शुभाश्यभकर्म । जाति षटस्वपटत्वादिम्, ब्राह्मण 

त्वादि बा। गुणं सत्वादि। अपिशब्दो द्रम्यादीनां समुच्ये। सत् 

चेतनम्। असत् अचेतनम् । तिथेगादीन् निषिध्य तेभ्यो विभिन्नतया यर्कि 
चिदस्ति चेत्तदपीति प्रतिपाद्ितमनेन सदसतपदद्वयेन। आहुरिति सवंत 

सम्बध्यते । यदेवं दृष्टमदृष्टं च समस्तं निषिद्धम्, तहिं कीदशं भगवतो 

रूपमित्यवाह- निपेधे सति यत् रिष्टं स्यात्, निगमशतैः रक्षणावृत्तितः 
केण अआवेदयमानं परमसुखमयं यत् भाति, तत् ते रूपमाहुः । निषेधे 

एवं सर्वेषामपि निपरेधे। सति वतेमाने सति। रिष्टम् अवरिष्टम् ] स्यात् 
भवेत्। निगमशचतेः निगमानाम् उपनिषद्वाक्यानां शतैः अनेकैः । ̀ रक्षणादृ्तितः 

निषेधवाक्यस्य मुख्यार्थस्य निषेधनाधितत्वात्तदवधिभूतेर््थे या वृत्तिस्सा रक्षणा 

वृत्तिस्तया । तृतीयां तसिः। ङृ्ेण वाच्यवाचकसंबन्धं विना। आवेद्य 

मानं प्रतिपा्यमानम्। परमसुखमयं परमानन्दमयम्। भाति शोभते। स्यात् 
भातीर्यनयोः समुच्वयार्थे चकारोऽध्याहतेव्यः । तत्ते रूपमाहुरिर्थथेः । एवं 
विधस्य भगवदूपस्य मन्दयुद्धिना मया ज्ञातुमहक्यतवाच्नमस्कार एव॒ क्रियत 
इत्याह-- तस्मे ते नमः इति। तस्मै यं एवंविध्तारप्मपाय । 
ते तुभ्यं श्रीजकृष्णाय। नमः ममः नमस्कारः। अस्विति शोषः। अन्यत् 

किमपि कर्तुमशक्यतयेवं क्रियत ईति भावः ॥ 

अथ भगवतः सवेसाक्षिल्वं प्रतिषादयति- 

मायायां ब्रिम्बितस्तं सृजसि महद्हङ्ारतम्मात्रमेद 

भूतग्रामेन्द्रियाधेरपि सकलजगत् स्वप्नसङ्करपफस्पम् । 



७५४. नारायणीयम् [स्कन्धः-१२ 

भूयः संहृत्य सवं कमट इव पदान्यात्मना कालक्ञक्त्या 
गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मे नमस्ते ॥ ४॥ 

मायायामिति ॥ खं मायायां विभ्बितः महदहङ्कारतन्मात्रमेदेः भूत 
ग्रामेद्दरियाचेः अपि स्वप्नसङ्कस्पकल्प सकरुजगत् ख॒जसि। वं श्रीकृष्णः | 

मायायां स्वस्मात् प्रथगिव स्थितायाम् । बिम्बित; चिच्छक्त्या प्रतिबिम्बितः सन् । 

महान् महत्तत्वम्, अहङ्काराणां साच्िकराजसतामसानां तन्मााणां शब्दस्पशेरूप 

रसगन्धानां च मेदाः प्रकारश्च महदहङ्कारतन्मालमेदास्तिः। भूतम्रामः प्रथि 

व्यादिमहाभूतसश्चयः, इन्द्रियाणि ज्ञानेन्दियाणि कर्मेन्द्रियाणि चाचयान्यादो भवानि 
येषां प्राणादीनां तैभूतपरमेन्द्ियाचैः। अपिः समुचये। स्वप्नसङ्कस्पकसप 

स्वप्नसङ्कस्पसदश्चम्। अनेन सत्तया टश्यमानमपि जगम्मिथ्येति दरितम् 

सकलजगत् सकर सवं जगत् रोकम् | खजसि उत्पादयसि | स्वं मूय 
कमठः पदानि इव काठशक्स्या सवं संहत्य जायमाने गम्भीरे तमसि 

वितिमिरः आसना भासि। चं श्रीकृष्णः। भूयः पुनः। स्वसृष्टस्य 

जगतश्चिरकाररक्षणानन्तरमिव्यथेः। कमठः कूर्मः। पदानि पादौ कौ 

च| यथा वृूरम॑श्चिरं विहत्य स्वपदानि स्वध्षिमिन् संहत्य तृष्णीं भवति, 

तयेव्यथः । कारुशकत्या काटाख्यया रक्रया । सवे स्वसृष्टं॒सर्वम्। 

संहत्य आसनि विर्यं प्रापय्य । जायमाने सवंजगद्विख्यानन्तरमुद्मूयमाने । 

गम्भीरे अप्रतर्क्य तमसि सुषुप्तो । वितिमिरः तिमिररहितः। आत्मना 
स्वस्वरूपेण । मासि श्लोभसे। अत्रायमाशषयः--सर्वसंहारानन्तरं युषुपर 
सत्यां सकरुजगन्निदानमूतमज्ञान तमदशब्दवाच्यं न॒ ख्यं गच्छति, 

अन्यथा जगतः पुनरुखत््यभावात् , सुखमहमस्वाप्सम् , न किञ्चिदयैदिषम् ' 

इव्युल्थितस्य परामरशनुपपतेश्वेति। अथ नमस्करोति--तस्मे ते 
नमः इति। य एवंभूतस्तस्मै। ते तुभ्यं श्रीङ्कष्णाय। नपर; ममन 
स्कारः। अस्त्विति शेषः॥ 

ननु भगवतो जगत्कारणत्वमसिद्धम् , वादि विपरतिपतेरिव्याशङ्कायां संज्ञा 
मेद एव विभतिपत्तिनासनीत्याह-- 



दंशकम्-९८| सत्यज्ञाना दिरूपाद्न्रह्मणो जगदुत्पस्यादिनिरूपणम् । ७५५ 

रीष्दिब्रहयेति कर्मत्यणुरिति मगवन् कार इत्यारपन्ति 
त्वामेकं विश्वहेतुं सकरमयतया सर्वथा कर्प्यमानम् । 

वेदान्तेयेतु गीतं पुरुषपरचिदात्माभिधं तत्तु तं 
प्क्षामातिण मूरपरकृति विद तिदकत् कृष्ण तरमे नमस्ते ॥ ५॥ 

शब्दब्रह्मेति ॥ हे भगवन् एकं लां शब्दब्रह्म इति कर्मं॑इति 
अणुः इति कारः | इति विश्वहेतुम् आलख्पन्ति। भगवन्नश्र्यादिसम्पन्न | 

एवम् अद्वितीयम् । तवां श्रीकृष्णम्। शब्दब्रह्म नादब्रह्म । इति एवम् । 
क्म जीवादृष्टम् | अणुः परमाणुः । काटः कारस्वष्पः। विश्वहेतुं जग 

त्कारणभूतं सन्तम्। आरूपन्ति वदन्ति | । वादिनं इति शेषः। केचि 

द्रादिनः शब्दब्रह्म जगत्कारणभूतमिति, अन्ये कर्मेति, अपरे परमाणुरिति, 

इतरे कारु इति च परस्परं पवदन्तीर्यथः । सर्वेषामप्यमिधेयस्त्वमेक एवेति 
भावः। अत हेतुं दशेयति--सकरमयतया सर्वथा कल्प्यमानम् इति । 
सक रख्मयतया राण्दब्रह्मा दि स्वा्मकत्वेन | सवेथा तततद्वादिवाक्यानुसारेण | 

कर्प्यमानं प्रतिपा्मानम्। सिद्धान्तमाह--वेदान्तेः तु यत् पुरुषपरचिदा 

सामिधं तत्वं गीतम् , तत् तु प्रेक्षामात्रेण मूटप्रकृतिविङृतिङ्ृत् इति । वेदान्तः 

वेदान्तवाक्यैः । तुविरोषे । पुरुषपरचिदात्माभिधं पुरुषः मायायां बिभ्बितः, परः 

मायासम्बन्धरदहितः, चित् शुद्धचैतन्यम् , आत्मा सर्वानुगतः ते अभिधा यस्य 

तथाविधम् | तत्त्वं ब्र सत्। गीतं प्रतिपादितम्। तत् तथाप्रतिपादि 

तत्वम् । पोक्षामत्ेण मायायाः प्रेरणमालेण । मूरुप्रकृतिविकृतिङ्ृत् मूल 

रङरतेमायाया विकृति काथ करोतीति तथोक्तम् । ननु कथं ब्रह्म जगत् 

करोतीति चेदुच्यते --यथा राज्ञः प्रक्षणमातेण स्वसन्निधि प्राप्तया प्रतिहारिण्या 

क्रियमाणस्य कर्मणः, तथा स्वसमवेतक्रियाफरका रित्वरक्षणं मुख्यकवृत्वं विना 

्रङृतिमुखेन भगवतो जगतः कचरैलवमिति। अथ नमस्करोति-- हे ष्ण 

तस्मै ते नमः इति। कृष्ण जगतपापकर्षण। तस्मै य एवंविधस्ताद्ाय । 

ते तुभ्यं श्रीकृष्णाय नमः मम नमस्कारः। अस्त्विति रोषः॥ 



| | स्थः-१२ 
७५६ नारायणीयप्त् [स्क चः-१ 

केयं मूरपरकृतिरिस्याशङ्कायां सदसत््वाम्यामनिवेचनीया वियावियासिका 

भगवच्छक्तिरसियाद- 

सच्वेनासत्तया चा न च खलु सदसचेन निर्वाच्यरूपा 

धत्ते याऽपावविद्या शगुणफणिमतिवद्िश्वद्श्यावभासम् । 

विदात्वं रैव याता भ्रुतिव्रचनरवेयेत्करृपास्यन्दलामे 

सेसारारण्यसद्यस्तुटनपर्नतामेति तस्म नमस्ते || £ ॥ 

सच्वेतेति ॥ -या सत्वेन सत्तया वा सदसत्त्वेन च निर्वाच्यरूपा 

न खल असौ अविद्या गुणफणिमतिवत् विश्वदद्यावमासं धते । 

स्वं तेन। असतो भावोऽसत्ता तथा 1 वाकारो विकल्पे! सदसत्त्वेन 

सतोऽसतश्य भावस्तदसत््वं॑ तेन । सत्वासत्त्वयोः सम्मिङ्तितयेस्यथेः । 

चकारोऽत्न विकल्पे! एवं प्रकारत्रयेणापीति भावः | 

वक्तुं शक्यं निवीच्य खूप ॒ स्व्यं यस्यास्तथाविधा सती। न खट न 

भवल्येव। असो सत्वाय निवाच्यरूपा। अविय्ा अविद्याख्या | गुणफणि 
मित् गुणे रञ्वादौ फणी सप इति या मतिरबुद्धिस्सेव । विश्वददयाव 

भासे ` विश्वस्य सकरस्य दद्यस्य द्रष्टुं शक्यस्य अवमासं जीवस्य संसारदुःखं 

निदानमूतममिमानम्। धत्ते दधाति) करोतीरयथः। त्या एव संसारं 
सङ्कटनाशकत्वं चाह--यल्छृपास्यन्दरमे सा एव॒ श्रुतिवचनस्वैः विद्यां 

याता ससारारण्यसस्वुटनपरशुताम् एति इति । यत्कृपास्यन्दराभे यस्य॒ भगवतः 

कृपाया; करणाया; स्यन्दस्य प्रवाहस्य कमि प्रापो सति। सा अविद्या | 

एवेस्यवधारणे । भ्रुतिवचनख्वैः श्रुतिवचनानामुपनिषद्वाकयानां वरहे; । श्रवण 

मक्चिनेलय्भः। विद्यातं याता विदयरूपिणी मूला । संसारारण्यसयस्बुटन 

परशुतां ससाररूपस्यारण्यस्य वनस्य अतिनिशिततया सयः शीघ्रं व्ररने खण्डने 

परशुतां परद्ुखम् । एति प्राप्नोति । 

इति। तसै तथाविधाय कर्णानिषये । 

नमस्कारः । अस्विति दोषः॥ 

सतो भावः 

निर्वाच्यरूपा निष्कुष्य 

अथ नमस्करोति- तस्मेते नम 

ते तुभ्यं श्रीकृष्णाय नमः मम 



द्शकम-९.८] सत्यज्ञाना दिश्वरूपाद्ज्रह्मणोजगदुत्पस्यादिनिरूपणम् ७५७: 

एवं प्रकृयपिष्ठितस्य तब्रसमणो जंगत्कारणत्वसुक्तम् ; अथ तदनन्यत्वेन . 

जगदातसमकतमुच्यते-- 

भूषासु स्वणवद्वा जगति षटश्राादिके रत्तिकाव- 

त्ये सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदधुनाप्यद्वितीय. वपुस्ते । 

स्वप्नद्रष्टुः प्रयोधे तिभिरखयविधां जीणेरजोश यद 

द्वि्ारामे तथेव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मे नमस्ते ॥ ५ ॥ 

भूषाश्िति || तत् ते अद्धितीयं वपुः अधुना अपि स्फुरति । 
तत् तत्कारणमूतम् । ते तव श्रीकृष्णस्य । अद्वितीयं , परत्हमास्यम् । 

वपुः स्वरूपम्। अघुना जगतः स्थितिकंले)! अपिः समुच्चये । स्फुरति 
परकाशते। नन्विदं ब्रत कस्यापि नानुमव हत्यत आह--तत्वे सक्िन्त्य 
भने इति। तत्रे परमर्थ। सञ्चिन्त्यमाने विचाम॑मणि। ब्रह्म उपादान 

कारणम् , जगत् तत्कार्यम् । कार्यकारणयोश्चाभिन्नसवं शाप्तरे स्थितमिय 

नुसन्दधतो ब्रह्मवेद सकरमिति स्फुरणं संभवत्येवेति भावः। अत्र दष्टान्तमाह-- 

भूषासु स्वणेवत् घटशरावादिके मृत्तिकावत् बां इति। भूषासु करककुण्ड 

खादिषु। स्वर्णवत् स्वणमिव। घटशरावादिके कुम्भ्षरावादौ । मृत्तिकावत् 

मृदिव | वाकारः समुच्चये] यथा(^स्वर्णेन कार्यस्य कटकादेः क्रियमाणस्वात् 

तस्मिन् ` स्वणमेवेदमिति, मृत्तिकया कायस्य घटादेः क्रियमाणत्वात्तसिन् 

मपिकेवेयमिति चानुभवरूपा प्रतीतिरुदेति, तद्रदिव्यथंः । वि्यालामे अपि 
तथा एव स्फुटं विकसेत् । विययासमे ब्रहयज्ञानोदये सति। अपिस्समुन्चये । 
तथा तेन प्रकारेण । एवेव्यवधारणे। स्फुटम् अविदयास्तमयात् स्पषटम्। विकसेत् 

परकारोत । प्रपञ्चाकारपरित्यगेनाखण्डं ब्रहेति प्राकाशतेव्यर्थः । तयेदयुक्तं प्रकारं 

रष्टान्तोक्व्या बिश्दयति--स्वसद्रष्टुः प्रबोधे तिमिरर्यविधो जीर्णरजोः च यद्वत् 
रति। स्वप्नद्रषटुः स्वप्ने निद्रायां द्रष्टुर्यानि कानिचिदवरोकयतः । प्रबोध 

निद्रापाये सति तथा जीणेरन्ोः अन्धकरि दृष्ट्य सपेन्रमकारिणो जीणं 

पारस्य | तिमिररुप्रविधौ तिमिरस्य अन्धकारस्य ल्यविधौ लयस्य दीपौदिना 



७५८ नारसयणीर्यम्. । [स्कभ्यः-१२ 

दूरीकरणस्य विधो विधाने सति। चकारस्समुश्ये । यद्वत् यथा । यथा स्वभे 

खषटस्याभायः प्रयोये मवति, यथा वा अन्धकारे दृ रजवादौ सपैवुद्धिस्तिमिराभावे 

अपयाति, तथैवेति सम्बन्धः]. अथ नमस्करोति--दे ष्ण तस्मै ते नमः 

इति । कष्ण श्रीङृष्ण । तसम यस्येवं वपरविकसेतस्तै। ते तुभ्यं श्रीङृप्णाय । 

नमः मम नमस्कारः अस्विति शेषः॥ 

एवं सप्रपश्चनिष्परपन्चमेदेन भगवरस्वरूपं स्तुखा अथ सवनियन्तृर्वेन 

स्तोति-- 

यद्धी्योदेति चर्या दहति च दहनो गाति बायुरतथाऽन्ये 
यद्भीता; पद्मजाचाः पुनरुचितबरीनाहरन्तेऽन् कारम् । 

येनेवारोपिताः प्राङ्निजपदमपि ते च्यावितारश्च पश्चा- 
तस्मै विश्च नियन्त्रे वयमपि मवते कृष्ण इमे; प्रणामम् ॥ ८ ॥ 

यद्धीत्येति ॥ यद्धीर्या सूयेः उदेति, दहनः दहति, वायुः बाति 
च, तथा अन्ये पद्मजायाः पुनः यद्वीताः उचितबरीन् अनुकारम् आद 

रन्ते) येन एव ते प्राक् निजपदम् आरोपिताः अपि पश्चात् च्यावितारः 

च | यद्धीरया यस्मात् भगवतो भीषया भयेन । सूयः भगवान् सप्ाधः। 
उदेति उदयं प्राप्नोति। अस्तमयस्याप्युपलक्षणमिदम् । दहनः अग्निः 

दहति भस्मसाकरोत्ति। वायुः नभस्वान्। वाति सर्वतः सश्चरति। यद्ध 
तेति दहनवायोरपि सम्बध्यते । चकारः समुचये । तथा तेन प्रकारेण । 

न केवरमेते इति मावः। अन्ये अपरे । पद्मजाद्या: ब्रह्मपरसुखाः। आदि 

शब्देनोक्तरोषा इन्द्रादयो गृह्यन्ते । पुनरिति वर्थे। यद्धीताः यस्मा 

दनिष्टमाश्कमानाः सन्तः! उचितबरीन् यथाधिकारं विहिताः पूजाः । अनु 

कारं कारानुसरिण। आहरन्ते यस्मै समपयन्ति। येन मगवता। एव 

क्रारोऽन्यस्य व्यवच्छेद । ते पद्मजाद्या | निजपदं सत्यरोकादिके स्वं स्व॑ 

स्थानम्। आरोपिताः प्रापिताः। अपीति विरोधे। पश्चात् पुनद 
परार्णीयवसाने । च्यावितारः च्युति प्रापिताः स्युः। चकारः समुज्चये। 



दशकम्-२९८] मगवन्महिमायुवरनम् ७५९ 

अथ नमस्करोति--हे कृष्ण वयमपि तस्मे विश्वं नियन्ते भवते प्रणामं 
कुमे; इति। कृष्ण ॒क[रमेधरयामल्वणं | वयमिरयत्र बहुवचनेन मद्धिधा 

अन्येपीव्यर्थः। अपिः समुचये । अनेन सूर्यादयो पि स्वनियन्तारं भगवन्तं 

प्रणमन्तीति चोष्यते। तस्मे य एवंविधस्तादश्चाय । विश्वं नियन्त्रे विश्वस्य 
विश्वस्थब्रह्मादीनां सकर्चराचरजीविनाम्। नियन्ते नियामकाय । भवते 

श्रीकृष्णाय । प्रणामं साष्टाङ्गनमस्कारम् । कुमः कुर्महे ॥ 

पुनरपि भङ्गयन्तरेण जगत्कवत्वादिकं प्रतिपा्याह-- 

त्ेलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं -अयक्षरस्येकवाच्यं 
तीक्षानामेक्यरूपं त्रिभिरपि निगमेर्गीयमानस्वरूपम् । 

तिस्लोऽस्था बिदन्तं तियुगजनिजुषं त्रिक्रमाक्रान्तविश्व 
त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरहमनिशं योगभेदे त्वाम् ॥ ९ ॥ 

त्रोश्ष्यमिति ॥ अहं त्रिगुणमयम् इदं वैरो भावयन्तं अयक्ष 

रस्य एकवाच्यं तीशानाम् रेक्यूप विभिः निगमैः अपि गीयमानस्वरूप 
तिस्रः अवस्थाः विदन्तं त्ियुगंजनिजुषं॒विक्रमाकान्तविश् तेकाल्ये भेदहीनं 

तवां त्रिभिः योगभेदे; अनिश भजे। त्रिगुणमयं सत्वरजस्तमोगुणासकम् । 
इदं दर्यमानम् । वैरोक्यं रोकतयम् । भावयन्तं नियमेन सजन्तम् । 
उयक्षरस्य त्रीण्यक्षराणि यस्य तस्य प्रणवस्य। एकवाच्यम् एकं मुख्यं 

वाच्यम् अभिधेयम् । प्रणवाथस्वरूपमिरेयथः। त्रीशानां विमूतीनाम् । 
एेक्यरूपम् एेक्यमेकीभाव एव रूपं स्वरूपे यस्य तम् । उक्तश्च ब्रह्मा 

विष्णुश्च रुद्रश्च परस्येव विभूतयः! इति । तिमिर्निगनैः ऋग्यजुस्सामा स्वेदैः । 
जअपिस्समुचये । गीयमानस्वूप गीयमानं प्रतिपायमानं स्वल्पं यस्य तम् | 

तिस्रोऽवस्था; जाग्मस्स्वप्नयुषुप्तीः । विदन्तं वेत्तीति विदन् तम्। अवस्था 

तयसाक्षिण मिव्य्थ;। वियुगजनिजुष लषु युगेषु तेतादिषु जनिं जुषत इति 
तथाविधम्। कृतयुगे प्रजानां कृतकृव्यतया अवतारप्योजनाभावादितरेषु त्रिषु 

बेताद्वापरकरिनामसु युगेष्ववतारजुषमित्य्थः। विक्रमाक्रान्तविश्वं तिभिः क्रमैः 



७६० नासयणीयम् [स्कन्धः-१९६ 

पदविन्यासैराक्रान्तं व्याप्तं विधव ब्रहमण्डं येन तम् | लेकास्य तयाणां कारानां 

मूतमविष्यद्रतेमानरूपाणां समाहारस्नकार्य तस्मिन । भेदहीनं भेदेन भिदा 

हीनं वियुक्तम् । लां. शरक्ृष्णंम् 1: तिमिर्योग सानकमभक्तियोगेः । 

अनिंशेम् अनवरतम् । मजे सेवे ॥ 

भगवद्वपुषः सर्वाक्करष्टतवमाद-- 

सत्य श्दधं विबुद्धं जयति तवं बपुनित्यघुक्त निरीह 

निदनं निषिकारं निखिगुणगणव्यञ्जनाधारमतम् । 
निभूल निभं तन्निखधिमहिमोष्टाधि निर्लीनमन्त 

निस्सङ्गानां श्ुनीनां निरूपमपरमनन्दसान्द्रप्रकाश्चम् | १० ॥ 

सत्यमिति सयं श॒द्धं विबुद्धे नि्यमुक्तं निरीहं नि्रन्रं निर्वि 
कारं निखिलगुणगणव्यञ्चनाधारभूतं निमूरं निमरु निरवधिमहिमोहासि निस्स 

द्धानां मुनीनाम् अन्तः निर्खनि निरुपमपरमानन्द सान्दरपरकाशं तव॒ तत् वपुः 
जयति। स्यं परमार्थतः स्थितम् , सतः सत्ताप्रदखात्। शुद्धं शुदधसं्व 
मयम्। विबुद्ध स्प्रकाशसिद्धम् । नि्यमुक्तं निर्यमुक्तावस्थया बन्धराहित्येनं 
स्थितम् । अथवा, निलयं प्रपञ्चस्योखततेः प्राक् पश्चादपि विच्मानखादुतत्ति 

रयरदितं सत् । उक्तम् उपनिषद्धिवेणितम् । निरीह निर्गता विगता शहा 

चर्या वेष्ट यस्मात्तत् । कर्तृखभोकतृर्वादिरहितमिः्यर्ः । निद्रनद्रम् अद्भितीयम् ; 

सखद; खश्ीतोप्णा दिरहितमिति वा । निखिरगुणगणम्यञ्जनाधारभूतं निखि 
टानामदोषाणां गुणगमनाना कषमासव्यदयेश्चयादौनां व्यञ्चनस्य उत्पत्तराधारभूतम् | 

निर्मूं कारणदीनम्। निरं रागादिदोषवियुक्तम्। निरवधिमदहिमोलछासि 

निरवभिमिः कार्देशापरिच््छिन्ेमेदिममिमहास्थेस्लसतीति तथोक्तम्। निस्स 

दानां निर्गताः सङ्गाः मायाबन्धाः येभ्यस्तेषाम् । मुनीनामृषीणाम् । 

अन्तः अन्तरङ्गे समाधाविति यावत्| निर्न निश्चलतया प्रतिष्ठितम् | 

निरषमपरमानन्दसन्दरप्रकाकं परमानन्दः ब्रह्मानन्दश्च सान्द्रप्काशः सान्द्रा 

बोधश्चति परमानन्दसान्दरभकाो, निरपमो निस्तुरो परमानन्द सान्प्रप्रकाौ 



दशकम्-९८] ` भगवन्मदिमातुवणेनम् । ७६१ 

यसमस्तथोक्तम् । तवे श्रीकृष्णस्य । तत् अनिर्वाच्यम् । वपुः दिव्यमङ्गल 

विग्रहः। जयति सर्वाक्कर्षेण प्रकार्ते ॥ 

जथोक्तरूपं परं बर प्राप्तस्य न पुनः. संसार इत्यभिप्रायेण काख्चक्र 

परिभ्रमणभयनिवृत्ति प्राथेयते-- 

दुवारं द्वादशारं . लिश्चतपरिमिलसष्टिपवाभिवीत 
सम्भ्राम्यत् कूरवेगे क्षणमनु जगदाच्छिद्य सन्धावमानम् । 

चक्र .ते कारसूपं व्यथयतु नतु मां वत्पदकावरम्बं 

विष्णो कारूण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सवामयोधात् ॥ ११॥ 

दुवारमिंति ॥ दुर्वारं द्वादशारं विशतपरिपिरुखषटिपर्वाभिवीतं सम्भा 

म्यत . करवेगं क्षणमनु जगत् ` आच्छि सन्धोवमानं ते कालरूपं॑चक्रं ` खलयदे 

कावरुम्बं तुमां न व्यथयतु। ` दुवारं केनापि वारयितुमशक्यम्। द्वादशारं 

दादशमासासकद्वादशशिखरयुक्तम् । विद्तपरिमिरुतषष्टिपर्वामिवीतं विभिः 
रातेः परिपिरन्त्या षष्ठया षष्ट्युतरत्रिशतेत् पर्वभिः दिनसन्धिूपथारासन्धिमि 
रमिवीतम् अमितो. विरोषेण वीतं घटितम्। सम्भ्राम्यत् सम्यक् आम्यमाणम् । 

नूरवेगम् अतिवेगम् | क्षणमनु क्षणं प्रति। जगत् लोकम् । आच्छि 

चादादायादरोनं नेतुम्। सन्धावमानं सम्यक् धावमानम्। ते-तव श्रीकृष्णस्य । 
करूपे कास्वरूपम्। चक्रं संवतसरात्मकमिरयर्थैः । तवत्यदैकावरम्बं तव 
श्रीकृष्णस्य । पदे चरणावेव एकः अद्वितीयः अवरम्बः आश्रयो यस्य तस् | 
तुरवधारणे । माम् अनन्यश्चरणम् । न व्यथयतु न पीडयतु । संसारदुःखं मा कार्षीदि 
त्यथः | अथ प्राथयते--हे पवनपुरपते कारुण्यसिन्धो विष्णो ववं सर्वामयोषात् 
पाहि इति । पवनपुरपते श्रीगुरुवायुपुरनाथ । कारुण्यसिन्धो कर्णापयोधे । 

विष्णो सवेव्यापिन्। खं श्रीङृष्णः। मामिस्यतराप्यन्वेति । मां भगवदा 
भयमनन्यश्चरणम् । सर्वामयोधात् सर्वेषां सकरनामामयानां ओषात् समूहात् । 

पाहि त्रायस्व ॥ 
इति सस्यस्षानादिस्वरूपाद् ब्रह्मणो जगदुस्पर्यादिनिरूपणम् 

यष्टनवतितमददाकं सेकम् ॥ 



एकोनक्षततमद शकम् ॥ 

अथ नवभिः शेकैमेगवन्महिमा वण्यते-- 

विष्णोर्वीर्याणि को वा कथयतु धरणेः कश्च रेणून् मिमीते 

यस्यैवाङप्रि्रयेण त्रिजगदभिमिते मोदते पूणंसम्पत् । 

योऽसौ विश्वानि धतत प्रियमिह परमं धाम तस्याभिया्ां 
खद्धक्ता यत॒ मादन्त्यमृतरसपरन्दस्य यत्र प्रवाहः ॥ १ ॥ 

विष्णोरिति ॥ कः वा विष्णोः वीर्याणि कथयतु । कः कीटशो 

जनः) वीर्याणि मिन्नः कथयतु न कोपि कथयेदिस्यथेः। धरणेः 

रेणून् कः मिमीते च। धरणेभूमेः । रेणून् परागान् । को मिमीते । 

न कोपि गणयेदित्यथैः। चकारो वाक्ययोः समुचये भूरेणुगणनस्येव 

विष्णुवीर्मकथनस्यापारतवान्न कोप्वत शक्तो भवेदिति भावः। प्रस्तुतं वीय 

किञ्चित् वर्णयति त्रिजगत् यस्य अङ्घ्रितयेण एव अभिमितं ॒पूणंसम्पत् 
मोदते इति । त्रिजगत् रोकत्रयम्। यस्य॒ विष्णोः] अङ्च्रि्येण त्रिभिः 

पदविन्यासेः। एवकारोऽवधारणे । जगत््यामिमितौ भगवतः पदल्तयेतरान 

पेक्षतवमनेन व्यज्यते । अभिमितं परिच्छिन्नम् अत एव पूणेसम्पत् पूर्णाः 

सम्पदो यर्सिमस्तथाविधं सत्। मोदते सन्तुष्टसवेजनं वर्तते । यः असौ 

विश्वानि धतते। योऽसौ विष्णुः । विश्वानि रोकान्। धत्ते योगैश्वयैण 

दधाति । अहं तस्य प्रियम् इह प्रम तत् धाम अभियायाम् | तस्य 

विष्णोः। प्रियम् इष्टम्। इह विधेषु । परमम् उक्ृष्टम् । तत् तथा 

विधम् । धाम वैकुण्ठपदम् । अश्नियायां प्राप्नुयाम् प्रमलमुपपादयति -- 

लद्धक्ताः यत मायन्ति इति । लद्वक्ताः विष्णुभक्ताः । यत्र धान्नि । माद्यन्ति 

उस्साहभरिता वर्तन्ते । अत्र हेतुमाह--यत्र अमृतरसमरन्दुस्य प्रवाहः 

इति। यत्र वैकरण्ठपदे । अमृतरसमरम्दस्य अमृतरसो मेोक्षयुलं॑तदेव 
मरन्दो मधु तस्य । प्रवादः सवतो निष्यन्दः । व्याप्तिरिति यावत् ॥ 
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यज्ञादयो भक्तानिहिकस्चलायुभवान-तरमोक्षप्रातिदेतभूता इर्याद-- 

आद्यायारषकतरे प्रतिनिमिषनवीनाय मत्र विभूते- 

मक्तात्मा विष्णवे यः प्रदिशति हविरादीनि यज्ञाचेनादौ । 

ष्णा जन्म. यो वा . महदिह महतो वणेेत् सोऽयमेव 

प्रीतः पूरणो यश्ोभिस्त्वरितमभिसरेत् प्राप्यमन्ते पदं ते ॥२॥ 

आ्यायेति ॥ सः अयम् एवं प्रीतः यशोभिः पणेः अन्ते प्राप्य 

ते पदं सरितं अमिसरेत्। सः तादटग्विधः। अयं भक्तः। एवकारोऽ 

न्यस्य व्यवच्छेदे । प्रीतः यथेष्टहिकटखानुभवेन सन्पुष्टः । यक्लोभिः 

सत्कीरिमिः। पूर्णः समपूरणः। अन्ते शरीरपति । प्राप्यम् अवयं प्रापण 

यम् । ते तव श्री्ष्णरूपिणो विष्णोः। पदं वैकुण्ठाख्यम् । स्वरितं 

जन्मान्तरविलम्बमन्तरेण । अमिसरेत् प्राप्नुयात् । तच्छन्दाथमाह-- यः 

भक्तात्मा आबाय अरोषकतै प्रपनिनिमिषनधीनाय विभूतेः भते विष्णवे यज्ञा 

चंनादौ हविरादीनि प्रदिशति इति। यः जनः। भक्ताता भक्तियुक्तः 

आमा मनो यस्य तथाविधः सन् । भक्तियुक्तान्तरास्मा सनिस्यथेः । न पर 

वश्चनपटुः कपटभक्तवेषधारी चेति भावः। आद्याय आदौ भवाय । अशेष 

करै सर्वजगतां से| प्रतिनिमिषनवीनाय प्रतिनिमिष निमिषं भरति नवौनाय 

नूतनाय । उपासकानां नित्यनूतनायेव्य्थः । विभूतेः श्रियः । भर्व नाथाय । 

अनेन भक्तानां सम्पसदानजुकरत्वं भगवतो दशितम् । यज्ञाचेनाद याग 

भतिमा्नमभृतिषु । हबिरादीनि हविर होतव्यं पतादिद्रनयमादो येषा 

नैवे्ादीनां तानि। प्रदिश्नि परयच्छति । किश्च, यः महतः महत् इृष्णाप् 

जन्म. वणेयेत्् बा। यः भक्ताला जनः । महतः विष्णोः । महत् पूजनीयम् । 

ऊष्णाद्यं जन्म शओरीङकृष्णायवतारम्। अन्न कृष्णां जन्मेद्यनेन इष्णावतारत् 

भागेव बहुष्ववतरिषु जातेष्वपि तेषु इृष्णावतार एव स्वस्याभिका बहुमति; , 

यदत्र श्रीगुरुवायुपुरकषेते भगवान् श्रीकृष्णमूतिर्भक्तानामुपासनालाघवाय प्रत्यक्षतो 
भातीति क्वेराशयो धोत्यते। अयमाशयः कविनैव स्फुटीकृतो युषस्ता 
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वच्छक्रम्' ₹स्यादिना, सोऽयं कृष्णावतारो जयति' इत्यादिना च ] वर्णयेत् पुनः 

पुनरुच्रेत् । वाकारो विकल्पे ॥ 

स्तुतिनामसङ्गीतनयोः फरमप्याह-- 

हे स्तोतारः कवीन्द्रास्तमिह खलु यथा चेतयध्वे तथेव 

व्यक्त वेदस्य सारं प्रणुवत जननोपात्तलीलाकथाभिः। 

जानन्तश्वास्य नोमान्यखिरुसुखकरणीति सङ्धीतेयध्वं 

हे विष्णो कीतनायेस्तव खलु महतसतच्यबोधं मजेयम् ।॥ ३ ॥ 

हे स्तोतार इति।। दे कवीन्द्राः खट स्तोतारः यूयम् इह यथा 

तं . चेतयघ्वे तथा एव वेदस्य सारं जननोपात्तडीराकथाभिः व्यक्तं प्रणुवत | 
कवीन्द्राः कविग्रष्ठाः। अनेनोपनिषद्धाक्यसारभूतभगवत्पराणां स्तवानां सुगम 

राब्दार्थतया निर्माणे स्तोतृणां सामथ्यै व्यञ्जितम् । 
न मन्दबुद्धयः कविम्मन्याश्चति मावः। स्तोतारः स्तुतिपाठकाः) इह 
जगति। यथा येन प्रकारेण] तं विष्णुम्] चेतयध्वे अवगच्छथ। 
तथा तेन प्रकरेण। एवेति प्रकारान्तरम्यवच्छेदे। वेदस्य श्रतेः। 
सार॑सारभूतम्। वेदवाक्यानां परमतासर्यविषयीमूतमित्यधैः।. तमित्यतरा 
प्यन्वेति। तं॒विष्णुम्। जननोपात्तरीखाकथाभिः जननैरवतरिरुपात्ताभिः 

जङ्कीकृतामिीसानां कथामिः कथनैः। वर्णनेरियरथः। व्यक्तं विदं यथा 
मवति तथा। यथा शब्दाथयोः सुगमतया श्रोतृणामानन्दपरदं मवति, 

त्य < ॐ न, | तथेत्यथेः। प्रणुवत स्तुति कुरुत । दहे जानन्तः युयम् अखिकघ्ुखकराणि 
इति अस्य नामानि सङ्कीतेयध्वं. च। जानन्तः परमाथविदः मनुष्याः । 

अनेन नान्नं सुखकरलं स्तोतृमिः सुविद्धितमेवेति चोतितम्। अचिर 

युखकराणि अखिलानि सकलानि सुखान्यैहिकान्यामुष्मिकांणि च कुर्वन्तीति 

तथोक्तानि। इति अस्माद्धतोः। अस्य विष्णोः नामानि हरे कृष्ण 

मह देवेव्यादीनि। सङ्ीतेयध्वं सम्यक् कीतेयध्वम्। ततर्माह--हे विष्णो 
अहं महतः तव॒ कीतेनायेः खट तच्छवो्धं भजेयम् इति । विष्णो श्री 

खल्िविस्यवधारणे। 
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विकुण्ठनिल्य | ` महतः पूज्यस्य । ̀ तेवं श्रीकृष्णस्य । कीत॑नायचेः कीतेन 
ध्यानाद्धिभिः। तच्वबोधं तच््वज्ञानम्। भजेयं प्राप्नुयाम् ॥ 

` अथ विष्णोरि तत्कर्मणां चानुसन्धानं कर्तव्यमित्याह -- 

विष्णोः कमाणि सम्परयत मनसि सदा येः स धमानवघ्रा- 
दानीन्द्रस्येष भत्यः प्रियसख इव च ज्यातनोत् क्षेमकारी । 

वीक्षन्ते योगसिद्धा परपद्मनिकश्षं यस्य सम्यक्प्रकाश् 
वित्रन्द्रा जागरूकाः ृतबहुनुतयो यच्च निभांसयन्ते ॥ ४ ॥ 

विष्णोरिति॥ यूथं विष्णोः कर्माणि सम्पदयत। दहे जानन्तो 

मनुष्याः यूयम्। विष्णोः श्रीविकुण्टवास्िनः। तानीत्यत् योजनीयम् , उत्तर 

यच्छब्ददशनात्। तानि तथाविधानि। कर्माणि प्रवृत्तीः। सदा सततम् । 
मनसि हृदये। सम्पश्यत सम्यक् परयत। ध्यायष्वमिव्यर्थः। कर्मणां 

को विरोष इत्यत्राह-सः येः धर्मान् अबघात् इति। सः विष्णुः। 

यैः कर्मभिः दुष्टनिग्रदशिष्टपरिपारनवियास्थापनलोकसङ्ग्रहणादिख्यैः । 
धर्मान् अभ्युदयार्थान् निश्रेयसार्थीश्च । अबध्रात् तत्तदधिकारिमिः संयोजया 
भासं। किंञ्च एषः इन्द्रस्य भृत्यः प्रियसखः च इव क्षेमकारी यानि 

ग्यातनोत्। एषः विष्णुः । इन्द्रस्य तेरोक्यरक्षायामासना नियमितस्य 
देवराजञप्य। भृत्यः दासः। इन्द्रकरवकस्य जगद्रक्षणस्य तेन कर्तुमशक्य 
त्वात् दासवत् स्वयं करणादिप्यथंः । प्रियसखः आप्तसुहत् । तनिर्दैशं विनापि 

तद्धितानां करणात् प्रिययुहृदिवेति भावः । चकारः समुच्चये । इवेति भृत्यप्रिय 
ससखथोः सम्भावनायाम् । क्षेमं सुखं करोतीति क्षेभकारी सन् । अर्थात् जग 

ताम् | यानि कर्माणि शल्ुसहरणसदुपदेशादिरूपाणि । व्यातनोत् कृतवान् | 

अथ विष्णोः सर्वोकष्टतव दशं पितुपाह--वीक्षन्त इत्यादि। योगसिद्धाः सम्य 

केपकक्षं यस्थ परपदम् अनिश वीक्षन्ते। योगसिद्धा: योगेन समाधियोगेन सिद्धीः 

विजितसमस्तेशवर्यादिगुण सुनयः । सम्यक्मकाशं सम्यक् अच्छादनलेहोनापि 

रहितः प्रकाओो वक्षिस्तथाविधम् । यस्य विष्णोः । तदित्यल योज्यम् , उत्तरत 
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यच्छब्दरदर्शनीत् । परपदं विकुण्ठनिख्यम् | अनिशं अनवरतम् । वीक्षन्ते प्राप्य 

सेन परयन्ति । एवं समाधियोगेन विकुण्टलोकदशेनं सिद्धयतीति भावः। 

जागदू काः किपिन्द्राः कृतवबहुनुतयः यत् निर्मासयन्ते च । जागरूकाः तारयन्तः । 

वित्रा; उत्तमव्राह्मणाः। सन्ध्योपासनवेदपाटादिभिस्समेधितब्रहमतेजस्का इति 

भावः| कृतबहुनुतयः कता बहव्यो बहुप्रकाराः नुतयः स्तुतयो यस्तथा दिधाः 

सन्तः। यत् परपदम्। निर्भासयन्ते प्रकाशयन्ति चकारः क्रिया 

समुच्चये ॥ 

अथ वेकुण्ठवासिखेन भगवन्तं ॒स्तोति- 

नो जातो जायमानोऽपि च समधिगतस्त्वन्मदिग्रोऽवसानं 
देव भ्ररयांसि विद्वान् प्रतिभहुरपिते नाम शंसामि विष्णो । 

तंत्वां संस्तौमि नानाविधनुतिवचनेरस्य रोकत्रयस्या- 
युध्ये विभ्राजमाने विरचितवसतिं तत्र वेङुण्टलोके ॥ ५ | 

नो इति॥ हे देव जातः जायमानः अपिच तन्महिन्न 
अवसानं नो समधिगतः । देव प्रकाशमान | जातः प्रागुयन्नः । जायमानः 

अघुना वतमानः । अपि चेति समुच्चये । खन्मटिन्नः तव श्र्घष्णस्य महिज्ञः 

माहा[सम्यस्य । अवसानम् अन्तम् । नो समधिगतः न प्राप्तः। कोपि न प्राप्त 

रव्यथः। हे विष्णो अहं श्रयांसि विद्वान् प्रतिमुहुः अपि ते नाम शेसामि । विष्णो 

विकुण्ठनिरय । श्रेयांसि विद्वान् इदमेव प्रेयस्साधनमिति निश्चितबुद्धिस्सन् । 
प्रतिमुहुः पुनः पुनः। ते तव श्रीहृप्णस्य | नाम हरे कृष्णेव्यादि। शंसामि 

करीरवयामि | अथ स्तोति-- अम् अस्य लोकत्रयस्य उध्यै विभ्राजमाने तत्र 
्रैकुण्टलोके अपि विरचितवसपि तं लां नानाविधनुतिवचनैः संस्तोमि इति। 

अस्य सम्भाव्यमानस्य लोकत्रयस्य ब्रह्माण्डस्य | उध्वं उर््वमागे। विरा 

जमाने विरमेण प्रकाश्चमाने। तल मायाविकार्रहितलादिगुणविरिष्टखात् 
प्रसिद्धे) परकुण्टसेके विकुण्टनिख्ये। अपिना ब्रह्मण्डपि भगवतो वासः 

समुचितः विरचितवसति विरचिता छता वस्तिः वासो येन तम् । तम् 
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अपरिच्छेयमहिमानेम्। लां विष्णुहूपं श्रीकृष्णम्। नाना विधनुतिवचनेः 
> <, ॐ ९ „ र नानाविधैः नानाप्रकारैः नुतिवचनेः स्तोवेः। संस्तौमि सम्यक् स्पष्टाक्षर यथा 

भवति तथा स्तुति करोभि। निर्गुणे मनसोऽनवगाहनात् सगुणं तवां स्तोमी 

स्यथः ॥ 

अथ श्रीनारायणषूपं स्तोति- 

आपः सृष्टयादिजन्या; प्रथममयि विमो गरभदेशचे दधुस्त्वां 
यत्र॒ त्वय्येव जीवा जलशयन हरे सङ्गता पेक्यमापन् | 

तस्याजस्य प्रभो ते भिनिहितमभवत् पदमेकं हि नाभो 
दिक्पत्रं यत् किलाहुः कनक्रधरणिभृत्कणिकं लोकरूपम् ॥ ६ । 

आप इति| अयि विमो सष्टयादिजन्याः जापः प्रथमं तवां गभ॑ 

देशे दधुः। अयीति सम्बोधने विभो शक्तसम्पत्त। सष्टयादिजन्याः 
चष्टेरादौ जाताः। आपः जछानि | प्रथमम् आदो। लां श्रीनारायण 

स्प श्रीकृप्णम् । गमदेरो जन्त्मागि। दधुबभ्रुः। हे जलशयन हरे । 
जीवाः यत्र तयि सङ्गताः क्यम् मापन्। जलशयन जलोपशायिन् । 
हरे विष्णोः। जीवाः जीवसश्चयाः। -यलल अपां मध्ये संस्थिते। तयि 

विष्णुरूपे श्रीष्णे ] सद्ताः प्राप्ताः। रेक्यमेकीभावम्। आपन् प्रापुः | 
प्रखयजले हि जीवा ब्रह्मणा सह जर्श्चायिनि श्रीनारायणे सङ्गता अनुरौरत इति 
भावः| हे प्रभो तस्य अजस्य ते नाभौ विनिहितम् एकं पद्मम् अभवत् 
प्रभो करणाकरणान्यथाकरणसमथं | तस्य तादृग्मूतस्य | अजस्य विष्णोः | 
ते आीङृष्णस्य] नाभौ नामिप्रदेरो | विनिहितम् अधिष्ठितम् | एकम् अद्धि 

तीयम् । पद्यं कमलम् | अभवत् उदूभूतम् । यत् दिक्यततं कनकधरणि 

भृत्कणिके लोकरूपम् आहुः किर । यत् नाभिकमलम्। दिक्पतं दिशः 

जष्टाशा एव पत्राणि दलानि यस्य तत्| कनक्धरणिभृत्कणिकं कनक 

धरणिभृत् महामेरुरेव ` कणिका यस्य ॒तत्। लोकरूपं लोकर्वरूपम् । 

आहुः वदन्ति । मुनय इति रोषः। नारमयनं यस्येत्यन्वथनामा श्रीनारायण 
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एव् नामिकभटेन भुवनमजनयदिस्यथः | तस्मात् श्रीगुरुवायुपुरेशं भगवन्त 

श्रीकृष्ण श्रीनारायणरूपेणपि ध्यात्वा स्तौमीति भावः ॥ 

उक्तरूप विष्णुमजानतः शोचन्नाह-- 

हे रोका विष्णुरेतद् ् वनमजनयत्तम्न जानीथ यूय 

युष्माकं हयन्तरस्थं किमपि यदपरं विद्यते विष्णुरूपम् । 

नीहारपरर्यमायापरिवतमनसो मोहिता नामस्पेः 

्राणप्रीत्येकत्प्ता्स्थ मखपरा हन्त नेच्छा सुन्दे ॥ ७ ॥ 

हे रोका इति।॥ दे शोकाः विष्णुः एतत् सुवनम्. अजनयन् । 

लोकाः जनाः। विष्णुः परब्रह्मह्पः श्रीनारायणः। एतत् टदयमानम्। 

भुवनं रोकम्। अजनयत् सृष्टवान् । यूयं तत् न जानीथ। तत् 

भुवनजनयिता विष्णुरियेतत्। न जानीथ न वेत्थ ननु परव्रह्मासको 

विष्णुस्तत््वज्ञानं विना कथं ज्ञायत इति चेत्स्येव सुगमं खूपान्तरमस्तीव्याह -- 
अप्रं किमपि यत् विष्णुरूप युष्माकम् अन्तरस्थं हि विद्यते इति। 

अपरम् अन्यत्] किमपि. संसारधम॑युक्तम्। अन्तरे अन्तरङ्ग स्थीयते 
वतेत॒इव्यन्तरस्थम्। हीत्यवधारणे। विद्यते वतेते। यूयं तदपि न 
जानीथ इति सम्बन्धः । अन्तरङ्गस्थतया सुगममप्यहो विष्णु न भाव 

यन्ति भवन्त इति भावः) तदज्ञाने देतुमाह-- नीहारप्र्यमायापरिवृत 

मनसः नामस्पैः मोहिताः इति । नीदहारपरस्यमायापरिवृतमनसः नीहार 

प्रख्या आवरणश्चक्स्या दहिमतुल्यया मायया परिवृतमाच्छादितं मनश्चितत 

येषां ते। नामद्र्नाममिः स्पेश्च | रामकृष्णेस्यादिस्वस्वाभिमतनामभिः 
सौन्दर्यादिरूपगुणिश्चेख्ः। मोहिताः मिथ्यामूतेषु शरीरादिष्वहम्ममेर्यायमि 

मन्यमानाः। किमेवं कथ्यते, विष्णुपरीत्यथ यागादि कुर्बाणानस्मानुदिश्येति 

चेतलराह-- युयं प्राणप्रीसयेकतृप्ाः मखपराः चरथ, हन्त॒ मुकुन्दे इछा न 
इति। प्राणप्ीस्यकतृ्ः प्राणानामिन्दिाणां प्रीतिरेवेका प्रधानभूता तया 

तृताः। अत एव मखपरा; यागादिकाम्यकर्मपराश्च सन्तः] इन्दियपरीतय 
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मेव यागादि कुर्वाणा, न॒ भगवसीव्यर्थमिति भावः। चरथ सश्चरथ। 
कृतयागादिकमाणः सम्पराप्तपरतिग्रहग्रहणाधिकारा विभवसमृद्धाशनप्रतिग्रहादि 

लाभेच्छया ततर तत ॒विप्रादिगरृेषु नियं प्रविशन्ति । हन्तेति कवेरुपहा 
सोप्यनेन वाक्येन चोत्यते। हन्तेति खेदे । तेषां भगवद्धिमुखतानु 
सन्धानात् कवेः खेदः। मुक्ति मोक्षं ददातीति मुकुन्दः श्रीकृष्णस्तस्मिन्। 

इच्छा तद्विषयकमनोव्यापारः। न । भवतीति रोषः। भगवद्भजनचिन्तापि 

न॒ दृश्यत इत्यथः। चविष्णोः कर्माणि सम्पद्यत इत्यादिश्छोक 

व्याख्यानान्तोक्तवदस्य शोकस्यापि स्तोत्तत्वसिद्धिर्ेदितम्या । अत तं न जानीथः 

इति, (तदपरं विद्यते इति च पाठभेदो दृश्येते ॥ 

अथामूतौ विशवमूर्तेमूतिमनुसन्धत्ते- 

मूधाम्ष्णां पदानां . वहसि खलु सहस्राणि सम्पू विश्व 
तत् प्रोत्कम्यापि तिष्ठन् परिमितषिवरे भासि चित्तान्तरेपि। 

भूतं भव्य ॒च सवे परपुरुष भवान् किश्च देदेन्दियादि- 
ष्वा विष्टोप्युद्रतत्वादमृतसुखरसं चानुयुङ्क्षे त्वमेव ॥ ८ ॥ 

मूधामिति॥ वं विधं सम्पूर्य मूर्घाम् अक्ष्णां पदानां सहस्लाणि 
वहसि खड । त्वं विराडभिमानी श्रीङृप्णः। विश्वं ब्रह्माण्डम्। सम्पूर्य 
पूणतया व्याप्य । मून सत्यलोकरूपाणां शिरसाम् । अक्ष्णां सवितृ 
रूपाणां नेत्रह्मयानाम्। पदानां पातारुलोकरूपाणां चरणयुगलनाम् । अत 
ससुचग्ाथस्य गम्यमानतवाच्चकारस्यप्रयोगः। सहस्राणि अनेकानि। वहसि 

द्धासि। खल्विति निश्चये । "पदयन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहखपादोरभुजा 

ननाद्सुतम्। सहस्रमूधश्रवणाक्षिना सिकं सहस्रमौ ल्यम्बरकुण्डरोछसत् ॥' इत्ति 
भागवतवचनेनैकस्येव विराइरूपस्य सहसमूर्धा दिमत्वादत सहस्षशब्दस्य बहुवच 

नान्तत्वाच्च ऋ्याण्डानां तदन्तर्मतसव्यरोकादिदूपाणां मूर्धादीनां चानेकत्वमिति 
वेदितव्यम् । उक्तश्च श्रीमद्धागवते -- संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते 

मया। न तथा मे विभूतीनां खजतोऽण्डानि कोरिशषः॥' इष्यादि। 
97 
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लं तत् प्रो्कम्भ' तिष्ठन् . अपि परिमितविवरे चित्तान्तरे- अपि भासि। 

त श्रीकरः { - तत् ब्रह्माण्डम् 1 प्रोक्तम्य अतिक्रम्य । तिष्ठन् स्थीयमानः। 

अपिर्विरोधे परिमितविवरे परिमितमतिसङ्कुचितं विवरमन्तर् यस्य तसन् । 

चित्तान्तरे हृदयान्तर्मागे। अपिस्समुचचय | भासि शोभसे दहे परपुरुष | 

पूतं भव्यं च सै भवान्। परपुरुष परब्रह्मस्वरूप । भूतं पूथै जातम्! 

भ्ये भविष्यत्] चकारो वत॑मानस्य समुचय । सवमरोषम् । भवान् श्रीक्रष्ण 

एव । किन्न खम् एव देदेन्द्ियादिषु . आविष्टः अपि उद्वतत्वात् अग्रत ` 

सुखरसम् अनुभुद्क्ष च। किञ्चिअपिच। तं श्रीङ्कष्ण | एवकारोऽवधा 

रणे। अनेन देहाचाविष्टस्य तस्मादुद्धतस्य च भगवतो मेदराहिव्यं योप्यते । 

` देदेन्दरियादिषु रीरेन्द्रियादिषु] आदिशब्देन हृदयादि गृहयते। आविष्टः 

प्राप्तः। भगवतः सव्वरूपिसादेवमुक्तम्। अपिर्विरोधे । विषयरसाननुभ 

वन्नपीरयथंः । उद्रतववात् वस्तुतो देदेन्द्रियादिस्रम्बन्धराहिप्यात् ।ˆ अमृत 

“ सुखरसम् अमृतसुखस्य सुक्तिरूपपरमानन्दस्य रसमास्वादम् | | अनुसुदक्षे अनु 
भूव्रसि। चकारः आवेश्चानुभवयोस्समु्ये ॥ 

तेरोक्यरूपस्य भगवतो ज्ञानातमकतया वतनमपि महिमैवेव्याद- 

यत्तु तेलोक्यरूपं दधदपि च ततो निगतोऽनन्तश्द्- 
 क्षानारमा वतसे त्वं तत्र खद महिमा सोपि तावान् किमन्यत् । 
स्तोकस्ते भाग एवाखिरुभुवनतया दरयते उयंशकल्पं 

भूयिष्टं सान्द्रमोदारमकषुपरि ततो माति तस्मै नमस्ते ॥ ९॥ 
यदिति ॥ टे अनन्त स्वं तु तैरोक्यरपे दधत् जपि ततः नि्मत; 

शुद्धजञानासा वतसे च इति यत् सः अपि तव तावान् महिमा खल्। 
त्वं श्रकृष्णः। तुरबधारणे। तेरोषयरूपै लोकल्रयमयं स्वरूपम् । दधत् 
भरियमाणः। अपिविरोधे। ततकषेरोक्यरूपात् | निर्गतः बहिर्गतः । शद्ध 
ज्ञानात्मा शुद्धं इद्धसच्वमयं ज्ञानं चात्मा यस्य सः उद्धज्ञनासा | चकारः 

। ९ | च 

समुन्चमे। सः उक्तरूपेण वतनम् अपिः समुच्चये । तव श्रीकृष्णस्य । 
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तावान् तविन्मात्रः} महिमा माहास्म्यम् । अन्यत् किम् | अन्यत् अपरम् |. 

किं कीदशं वस्तु। महिमा न: चेत् पुन्: कीदशं वस्तु भवेदित्यथः | न 
किञ्चिदपीति भावः| भगवतः स्वरूपेकमाग “एव ॒ब्रह्मण्डमिदयुच्यते-- 

ते स्तोकः भागः एव असिलभुवनतया दृरयते इति। ते विरदरूपस्य् 

श्रीकृष्णस्य ।` ̀ स्तोकः अह्वेः। ` भागः स्वखूपांरः । चतुर्धा विभक्तस्येकोंऽश- 

द्सयत्थं; । रशिष्टतिभागपिक्षयाऽस्य स्रोकःवम्। एवकारोऽवधारणे । अखिल 

भुवनतया ब्रह्माण्डरूपेण । दश्यते रक्ष्यते । एवं चेच्छिष्टभागतयं वुते 

सयत्राह-- भूयिष्ठं सान्द्रमोदास्कं अयंशकल्यं ` ततः उपरि भाति इति। 

भूयिष्ठम् अधिकतरम्। ब्रह्माण्ड पिक्षयेति भावः । सान्द्रमोदासमकं परमानन्द 
मयम् । अ्यंशकस्यं तयाणामह्यानां भागानां समाहारः च्यम् , प्रायेण 

 चयंशं च्यंशकल्पम् । तयोऽशा ।इति कल्पना यस्व स्वरूपस्य तत् चयं श॒कल्प 
मिति वा। ततः ब्रह्माण्डात् | उपरि बहिरुूध्वंभागे। ` माति शोभते । 
अथ ` न॑मस्करोति- तस्मै ते नमः इति । तस्मै तथा अपरिच्छिननारमने । ते तुभ्यं 

श्रीकृष्णाय | नमः मम नमस्कारः। अस्िविति - रोषः॥ 

एवं ध्यस्मिन्नेतत्' . इत्यारभ्य विश्व्या शकेः सगुणनिगुणमेदेन भगवन्तं 

स्तुतिमिषेणानुसन्दधानः स्वस्य ततानधिकारमाशङ्कमानोऽमीष्टायां मूर्तौ चित्तमव 

तारयितुमारमते- 

अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिगमतमं तन्न शरदधेकसचं 
व्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटममृतरसाम्भो धिकहोलतुस्यम् | 

सर्वोर्दष्टामभीष्टं तदिह गुणरसेनेव चित्ते हरन्तीं 
मूरति ते संभ्रयेऽहं पवनपुरपते पाहि मां ङृष्ण रोगात् ॥ १०॥ 

अव्यक्तमिति ॥ ते अव्यक्तं स्वरूपं दुरधिगमत्तमम्) ते तव 

परब्रह्मस्वरूपिणः श्रीकृष्णस्य । केनापि न॒ य्यज्यत हव्यव्यक्तम् । अस्प 
एमिप्य्थः। स्वम यथाथरूपम्। दुःखेनाधिगन्तं प्राप्तं ज्ञातुं वा योग्यं 

दुरधिगमम्, नितरां दुरधिगमं दुरधिगमतमम्। अतो न॒ तत् भावयितुं 
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शक्तोऽहमिति भावः। भ्यक्तं भगवहूपमाह-- तत् शुद्धेकसत््वं तु व्यक्तम् 

इति। तत् तवर ॒स्वरूपम्। शुद्धेकसत्वं. केवरुशुद्धसत््वामकम् ¦ तुवि 
रोषे। तमाह- व्यक्तमिति। ग्यक्तं स्पष्टम्| एवं भगवरस्वरूपस्याव्यक्त 

व्यक्तविभाग उक्तः] व्यक्तस्य सुगमतवमाह-अपि च एतत् एव स्फुटम् 

अमृतरसाम्भोधिकलोरुतुस्यम् इति। एतत् उक्तपरकारयोव्यक्तंभगवदूपम् । 
एवकारोऽव्यक्तस्वरूपव्यवच्छेदे। स्फुटं श्रीगुरुवायुपुरक्षेलगर्भगरहप्रकाश्मान 
श्रीहष्णदिव्यमङ्गखविग्रहतया स्पष्ट सत्। अमृतरसाम्भोधिकटोरुतुल्यम् अमृत 

रसः ब्रह्मानन्दरस एव अम्भोधिस्तस्य कलोसेवीचिपरम्पराभिस्तुस्यं सदृशम् । 
समुद्रवीचीनां निरवधपित्तया तद्रत् पुनः पुनत्रहयनन्दं प्रवहदिव्यर्भः। प्रकाशत 
इति रोषः। ब्रह्मानन्दमय मगवतः श्रङ्ृष्णरूपमधघुना पुरः प्रवयक्षतया भाति, 

` इयमेव शुद्धसत्वमयस्य भगवसस्वरूपस्य यथार्भव्यक्ततेति मावः। तत एतादृशीं 
्ी्ृष्णम्तिमेव शरणं गच्छामीत्याह-- हे पवनपुरपते कृष्ण तत् अहं सर्वोद्क 
ष्टम् अमीष्टां गुणरसेन एव चित्तं हरन्तीम् इह ते मूतं संश्रये । तं मां रोगात् 
पाहि इति। पवनपुरपते श्रीगुरुवायुपुरनाथ। ङृप्ण॒रोगकर्मेणसमर । तत् 
तस्मात् कारणात्। सर्वोृष्टां सर्वाभ्यो भगवन्मूर्तिभ्य उक्ृषटाम् उक्कर्वेण 
बतमानाम्। अभीष्टं सुखसेग्यतयाऽसन्तप्रियाम्। गुणरसेन गुणा भगवतो 
भक्तवात्सल्यादयः सोन्दर्थादयश्चेव रसः ज्वादस्तेन हेतुना। एवकारो भयादि 
व्यवच्छेद | चित्ते मनः। हरन्तीमपहरन्तीम् | इह श्रीगुरुवायुपुरक्षे्गर्भगृे 

भास्तमानामिति दोषः। ते श्रीङ्ृप्णस्य । मू दिभ्यमङ्गरविग्रहम् | संश्रये 
मगवन्मूलया सदैक प्रपरोमीर्यथेः। वर्तमानेन रेकयप्रततिरासत्नभाविलसम्भा 
वना तत कारुविलम्बासहखं च चोव्येते। शरणं गच्छामीति वा। लं 
श्रीकृष्णः । ममनन्यशएणप्। रोगात् संसाररक्षणात् । पाहि तरायस्व | 

इति भगवन्महिमानुवर्णनम् 

एकोनराततमद रकम् । 
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शततमदश्ञकम् ॥ ` ` | 
1} | 

11 
जष्कन [ # 

एवे भगवदवतारचरितमयस्तवनिर्माणस्वखूपध्यानकथाश्रवणकीतेनाद्यप 

बरहि तप्रेमरक्षणभक्तिपरिपाक्रवरोन हृदयाकाश्चमध्ये समुदित.स्फुटप्रतीयमानावयववेष 

विरोप्रादिकं भगवद्रपं . पुरत इवावरोकयन् मद्रपादमुनियेथादष्टं केद्यादिपादान्तं 

वणयिष्यन्नादो क्षेत्रमभगृहे तेजोगोख्दशनमाह-~ ` 

अग्रे पश्यामि तेजो निबिडतरकरायावटीलोभनीयं 
पीयूषाए़ावितोऽह तदनु तदुदरे दिव्यकैशोरवेषम् । 

ताहष्यारम्भरम्यं परमसुखरसास्वादरोमाशिताङ्ध- 
राध्रीतं ` नारदाधे्धिलसदुपनिषत्सुन्दीमण्डेधं ॥१॥ 

अग्र इति ॥ अहम् अग्रे निबिडतरकरायावरीलोभनीयं तेजः पदयामि । 
अहं श्रीगुस्वायुपुरक्षेवमण्डपस्थः स्तोतैरुपासनां कुर्वाणः श्रीनारायणमट्रपाद 
कविः। अग्रे पुरोभागे क्षेलगभगृहे। निविडतरकलायावलीरोभनीयं निविड 

तरा नितरां निविडा बहुला कल्यावली करायकुसुमसमूहस्तदरह्छोभनीयम् 
आकषंकम्ः। तेजः प्रभामण्डरम् । परयांमि अवलोकयामि आस्न 

जनन्तरानुभवमाह-- अह पीयूषा्ावितंः इति । पीयूषेण अमृतेन आ वितत 

समन्तात् छएावितः अभिषिक्तः। अस्मीति रोषः। अग्रतेनाभिषिक्तवदानन्द 

मनुमवामीति भावः । प्रभामण्डलस्येव सुक्मतयाञवलोकने तदन्तममि दष्टमाह-- 
तदनु तदुदरे दिव्यकैशोरवेषम् इति। तदनु तस्य प्रभामण्डलध्य दशना 

दनुत्तरक्षणे। तदुदरे तस्य प्रभामण्डर्स्योदरे मध्ये। दिम्यकेशोरवेषं दि्यः 
साच्विकः किंशोरस्यायं कैशोरः, स चासो वेषश्चेति कैशोरवेषः, दिव्यश्चासौ 

केशोरवेषश्येति दिम्यकैशोरवेषस्तम् । (आ षोडशाब्दात्कैशोरम् ' इति वचनात् 
पोडशवाषिकबारवेषमित्यथः। परयामी्यत्राप्यन्वेति। पुनरपि सृष्ष्मतोऽव 

खोकनादृदष्टं किंशोरवेषस्यासधारणवेभवमाह-- तारुण्यारम्भरम्यं परमसुखेरसा 
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स्वादरोमाश्चिताङ्गैः नारदायैः विरसदुपनिषस्युन्दरी मण्डलः ̀  च आवीतपिति । 

ठारण्यारम्भरम्यं तारुण्यस्य योवनस्यारम्मेण. ` ̀ अपूण॑त्वेन रम्य रमणीयम् । 

परमसुखरसास्तरादरोमा्चिताङ्गेः परमसुलरसस्य ब्रह्मानन्द स्पारतद्रवस्य आस्वादन 

अनुमवैन' सेमाश्चितं सज्ञतपुकम् अङ्गं शरीरं येषां तैः। नारदैः श्री 

नारदपरयसैः । विकसदुपनिषस्युम्दरीमण्डञ, विरसन्तीनामशरीरिगीनामपि स्वी 

कतनयेनकुतुकविधायकाङृतिविरोषतया ` ̀ शोममानानासुपनिषदामेव सुन्दरीणां 

मण्डः समूहैः । चकारः समुचये । आवीतं परिवारितम्। अत्र उप 

निषलुन्दरीमण्डकेरिखनेन श्रीङ्ृष्णः परं ब्रहम, गोष्प्रस्तस्रतिपादकोपनिषदः, श्री 
नारदादयस्तदषपदेष्टारः, अधिकारी द्रष्टा चेव्यवगम्यते | 

पुनरपि सुष्षमतोऽवलोकतेन, दिव्कैशोरवेषस्य केशादिषादान्तदशेनं 

नवभिः शोकेवणयितुकामस्तत्रादो . कवरी मारफालवीथयो द शेनमाह-- 

नीरां. हुशचिताग्रं घनपुमरतरं सेयर्त चार भङ्गाः 
रतोत्तंसाभिरामे बरयितमुदयचन्द्रकैः , पिज्छजारै; |. 

मन्दारखङनिवीते तव प्थुकयरीमारमालोकयेऽ्दे 
लिग्धश्तोध्वपुण्डुामपि च सुरुरितां एारबलेन्दुवीथीम् ॥ २ ॥ 

नीलाभमिति। अहं नीम कुञ्चिताग्रं घनम् जमरुतरं भङ्गया 

चरु संयतं रलोत्तसाभिरामम् उदयच्न्द्रकैः पिन्छजाकेः वकमितं मन्दारखङ् 

निवीतं तव प्रघुकबरीमारम् आशोकये ।! नीला आमा कान्तियेस्य तम् | 

कुञ्चिताग्रं कुञ्चितानि कुरिरन्यग्राणि यस्यतम्। घनं निबिडम्} अमरुतरं 

नितराममरं निमेरम्। भङ्गया रचनाविरोषेण | चर मनोहरं यथा भवति 
तथा| संयतं पटसूत्ेण सम्यक् बद्धम् । केशानूष्ै प्रगृह्य यत उर्व कुटि 

रता, तदधस्तात् कुञ्चिताग्राणां परितः प्रसरो यथा भवति तथा बद्ध 

पिस्यधः रजोत्तप।भिरम रलोत्तपैः | वन्धनोपरि वरुप्ररूपेण बद्धैर्विक्िष्टरलेरभि 

रामं मनोहरम् । उदयचन्द्रके, पिज्छम्रे यत् बहुवणं नेत्रवददृदयते 

तचन्द्रक उच्यते । उदयन्तः प्रकारामानाः चन्द्रकाः येषु तैः। पिञ्छजालै; 
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-पिज्छरानां वर्हाणां ज्ञे: सरहैः। . वङ्यितं केराष्रन्धोपरि परितो मूषितम् । मन्दार 
सङ्निवीतं मन्दरः मन्दाराख्यदेवतकव्रिशोषकुयुमेः कतया स्तजा माख्या निवीतं 

वरयितम् । तव. श्रीकृष्णस्य । +. पृुकबरीमारं . -प्रुं महान्तं कषरीभारं 
केश॒भारम्। आलोकये अवलोकयामि, । अथ  फार्वीथ्यवलोकनमाह-- 

` सिनगधशरतोर्धवपुण्डां सुलस्तिं लबालेन्दुवीथीम् अपि च इति ।.. स्निगधश्वतो 

धवपण्डां . लिगं दग्धे धतं शुभरूष्वपण्डुम् उध्वेतः, कलितः तिरकविशेषो 
यस्यां ताम् । सुररिताम् अतिकोमखम् |, फाल्बलेन्दुवीथीं बलिन्दुः 

पञ्चकलायुक्तश्चन्द्रस्ततसदशं फां फार्वालेन्दुस्तस्य वीथी स्थानम् । अपि चेति 

समुचये । आलोकये इव्यत्लापि सम्बध्यते ॥ 

अथ नेत्रह्यदशेनेनासनि तक्छेपणं प्राथयते-- 

हयं पूणानुकम्पाणेवग्रदुरहरीचश्चरदभ्र विरासं 
 सनीलसिनग्धपक््मावलिपरिरसितं नेत्रयुग्मं विभो ते। 

सान्द्रच्छायं विश्चालारुणकमरदलाक्ारमायुग्धतारं 
... कारुण्यालोकलीलाशि्चिरितयुवनं क्षिप्यतां मय्यनाथे ॥ ३ ॥ 

हृ्यमिति ॥ हे विभो त्वया पूर्णानुकम्पाणवमृदुरहरीच्चल्दुभ 
विलासै: हयम् आनीस्निग्धपक्ष्मावल्पिरिलसितं सान्द्रच्छायं विश्ारारुणकमर 

दराकारम् ` आमुग्तारं कारुण्याखोकरीराशिरिरितभुवनम् ते नेत्रयुग्मम् 

नाये मयि क्षिप्यताम्। विभो सवेव्यापिन् | त्वया श्रीङृष्णेन | पूर्णा 
नुकम्पाणवमृदुरुद रीचञ्चखदु्रविरुसेः पूण॑स्यानुकम्पाणवस्य करुणापारावारस्य 

मुद्रया मन्दया र्हया कलोर्मारासदरोन केनाप्यनुमावेन । अथवा मृदुर्हरीव 

मन्द्कलोलमाकेव चश्चरन्त्योः तरलये्रवोभ्रकुर्यो विरसेः विरसनेः । हं 
सन्दरम्। आनीरस्निग्धपक्ष्माव ख्पिरिरुसितम् आनीलनामीषन्नीर्वर्णानां स्नि 
ग्धानां स्नेहाक्तवत् प्रतीयमानानां प्क्ष्मणामक्षिरोम्भामावस्या समूहेन परि 

लसितम् अतिरयेन रोभायुक्तम् । सान्द्रच्छायं सान्द्रा निबिडा छाया कान्तिः 

यस्य तत्। विश्ारारुणकमस्दलाकारं विद्ाङं दीर्थम्, नतु विस्तृतम्, 
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नेत्य ` विस्तृतसे चारुखरोपात्। अरुणकमरदरः रक्तपमयतं तद्दाकारः 

आकरतियंस्य तत् । आमुगतारम् ज समन्तान्मुग्धः रम्यं तारं `नेत्रमध्यस्थ 

गोरं यस्य तत्| कारुण्यारोकरीलारिरिरितसुवनं कारुभ्येन करुणया य 

आरोकः स एव रीरा तया शिरिरितं श्ीतरीङ्कतम् | स॒ुखितमिव्यथेः । 

भुवनं त्रेरोक्यं येन तत्; तें तव श्रीक्रष्णध्य। नेतयुग्मं मया. पुरतो 

दरयमानं 'दिव्यकैशोरवेषस्य नयनयुगरम् | अना अशरणे मयि क्षिप्यतां 

निक्षिप्यताम् । तेन मामवरोकयेय्थः ॥ 

अथ मुखकमल्दर्चनमुदितः परार्थयते - 

उत्तङ्गोष्छासिनासं हरिमणिुकरग्रो्टसदरण्डपारी- 
ग्यालोरच्कणेवाशाश्चितमकःमणीकुष्डलद्नदरदीभ्रम् ! 

-उन्मीलदन्तपङक्तिसफुरदरुणतरच्छायविभ्बोधरान्तः. 
प्रीतिप्रस्यन्दिमन्द्स्मितमधुरतरं वक्त्रमुद्भासतां मे 

उत्तुङकेति ॥ उलतद्गोष्ासिनासं हरिमणिमुकुरपोहसद्रण्डपा 
रकणेपादाश्चितमकरमणीकुण्डरद्नदरदीपमम् 
विम्वाधरान्तःपरीतिरस्यन्दिमन्दस्मितमधुरतरं वकं मे उद्वासताम् | उत्तु 
्ोह्यसिनास उसतङ्गा उन्नता उल्लसिनी चओभमान। नासा 
हरिमगिगुकपरोहसदरण्डपालीग्यालोरकेयाशाश्वितमकरमणीकृ" 
मणिमुकरुरवत् द्रनीरुरलमयथदपैणवत् 
सन्त्योगण्डपास्योर्गण्डप्रदेशयो््यारोरुता 
कणेपाशयोरञ्चितेन = अलङ्कृतेन मकरयोभेकराक्ृोर्भणिकुण्डल्यो; रल 
कुण्डल्येद्र्धेन युमेन दीप्र प्रकाशमानम् | उन्मीखहन्तपङ्क्ति 
सु एवरुणतरच्छायविम्वाधरन्तःीतिपर्यन्दिमन्दप्मितमधुरतरम् उन्भीरतं 
विकता द्न्तानां दशनानां पञ्क्तिमिः समूरैस्सदं सफुरद्यां प्रकाशमानाभ्यामरुण तरच्छायाभ्याम् अरणतरा जतिशोण। छाया कान्त्मयोप्ताभ्यां बिभ्बाधराभ्यां निम्बाम्यां पकविम्बफङाभ्यामिव् स्थिताभ्यामघराभ्यामोषटाभ्य, 

| ४ ॥ 

रीव्यारोर 
उन्मीुदृन्तपङ्क्तिसफुरदरुणतरच्छाय 

य्मिस्तत् । 

उरुद्न्द्रदीप्रं हरि 
परोह्टसन्त्योरति श्येन 
प्रतिचिम्बतया 

विर 
 डारखायमानेन 

म् अन्तःप्रीति 
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प्यन्दिना अन्तगेतया प्रीतया हैतुना। इदं स्मितस्य मन्दस्व देतुतवेनोषा 
तम्। प्रस्यन्दिना प्रकर्षेण स्यन्दमानेन मन्दसितेन मन्दहासेन मधुरतरम् 

जतिसुन्दरम्। शिशिरतरमितिवा पाठः। ते इत्यत्र पूर्वश्लोकादध्याहर 
ग्यम् । ते तवश्रीकष्णस्य | वक्त्रं मया ररश्यमानं वदनारविन्दम् । मे मम। 
उद्धासतां हृदये स्थिरतया ` प्रका्तामित्यथंः ॥ 

अथ मुररीं वदनतरसिजे करकमस्युगठेन संयोज्य गायन्तं भगवन्त 
मालोक्य गानश्रवण।य प्राथयते-- । 

बाहढन्द्ेन रतोञज्वरवलयभृता शोणपाणिप्रवाले- 
नोपात्तां वेणुनारीं प्रसतनखमयूखाङ्गुलीसङ्गशाराम् । 

कृत्वा वक्त्रारविन्दे सुमधुरव्िकसद्रागखद्धाव्यमानेः 
शञ्दबरह्माभतेस्त्वं शिशिरितशवनेः सिच मे कणवीथीम् ॥ ५ ॥ 

बाहदढन्द्रनेति ॥ चवं रलोञ्जवलवख्यमृता शोणपाणिप्रवाठेन बाहुद्न्ेन 
उपत्तां वेणुनारी वक्त्रारविन्दे छृतवा ुमधुरविकसद्रागम् उद्धन्यमानेः शि 
रितमुवनैः शब्दब्रहमामूतैः मे कर्णवीथीं सिञ्च। वं श्रीङ्ृष्णः। रलो 
उज्वर्वलयभृता रलैरऽज्वलो नितरां शोभमानो वस्यो कङ्कणौ बिभर्तीति रलो 
उवख्वलयभृत् तेन । माणिक्यादिरत्नगणमनोहरखचितकङ्कणभूषितेनेतयर्थः । 
शोणपाणिप्रवालेन प्रवारुवत् विद्ुमवत् स्थितः पाणिः पाणित्तकं पाणिप्रवाम्। 

शोणं पाणिप्रवाटं यस्य तेन । बाहुद्रनदेन करद्रयेन । उपत्ताम् उदूधृताम् । 
परृतनखमयूखाङ्गुलीसङ्खशारां प्रसृताः व्याप्ताः. नखानां मयूखाः कान्तयः 
यासु ताः प्रखतनलमयूलाः तासामङ्गुरीनां सङ्गेन सम्पण श्रां नानावर्णाम् 
वि विधवर्णरलानां पाणितरुजानां नखजानां च भिन्नमिच्नवर्णानां कान्तीनां सम्पर्का 
नसुरल्या बहुवर्णतवं वेदितव्यम् । वेणुनाली सुररीम् । ववत्रारविन्दे वदनसरसिजे । 
त्वा विन्यस्य | एवं विषमासमनः स्वरूप भक्तोत्तमाय प्रदशितमिति मावः । सुम 
धुरविकसद्रागं सुमधुरं यथा भवति तथा विकसन्तः स्यष्टीभवन्तो रागाः स्वरजातयो 

धसिमिन् कर्मणि तथा भवति तथा। उद्वाग्यमानः सम्भाव्यमनिः। शिथिरितिभवनैः 
ए. 98 

"न 
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स, 

शिशिरितानि संशमितसवंसन्तापतया शीतरीङृतानि भुवनानि सकर्जगम्ति येप्तः। 

शब्दत्रह्ममतेः मे ममानन्यशरणस्य । कर्णवी्ीं श्रोतद्वारम्। सिच्च सेचनैः पूरय । 
श्रणसुखं साधयेव्यथेः | शब्दब्रह्मामृतत्वारोपणाद् सेचनक्रयोक्तिरित 

वेदितव्यम्! प्राथनासमनन्तरमेव तत्रत्या बहवो भक्ता अपि कषेत्रगभगृहात् 
तादशं मुरटीगानमश्रोषुरिस्यस्तीरैति्यम् ॥ 

भथ कण्टोरोवनमालारलमाला वर्णयन्नाह-- 
उत्पपत्कोस्तुमश्रीततिभिररुणिते कोमरं कण्ट 

वक्षः श्रीवत्सरम्यं तररतरसमुदीप्रहारप्रतानम् । 
नानावणंप्रबूनावलिकिसरुषिनीं वन्यमालां विलोल- | 

छोरन्वां रस््रमानायुरसि तव तथा भावये रलमालाम् -+ ६ ॥ 
उत्सपेदिति ॥ अहम् उत्सपत्कोस्तुभश्रीततिभिः अरुणित कों 

कण्टदरं श्रीवत्सरम्य तररुतरसमुदीप्रहरपताः 
्रिनीं विलोरुह्ोरम्बाम् 
भावये । 

नं वक्षः ननावणप्रसूनावरिकिसरं 
उरसि रुम्बमानां तव ॒बन्यमाङां तथा रलञमाां 

रत्सपेत्कौस्तुभश्रीतति; उस्सवैन्तीनां उष प्रसमरन्तीनां कौस्तुभस्य तदाख्यस्य दिव्यरलप्य श्रियां कान्तीनां ततिभिनिचयेः | 
कमर रकितिम्। ` कण्ठदेशं कण्टप्रदेश॒म् । 
पदचिेन रम्यं रमणीयम् | 
तरछानि चञ्चरानि समुदौभाणि सम्यगुञ्ञ्वरानि हारपतानानि मुक्तादामपरलटानि 
यर्दिमस्तत् } वक्षः उर; | ननावर्णपरसूनाविकिंसरुयिनौ नानावर्णानां प्रसू 
नानां कुसुमानामावल्य; प१डक्तयः किसलयानि प्वाश्चास्यां सन्तीति तथा 
विधाम् | तेनिबद्धामिव्यैः । विंरोख्होरम्बां विरोरन्तः प्रतिपुषप्पं विह रन्तो रोरम्वाः भ्रमरा यस्यां ताम् | उरसि वक्षःस्थले 
आरुम्बिनीम्। तव श्रीकृष्णस्य | 

अरुणितं रञ्चितम् । 

श्रीवत्सरम्यं तदास्येन भृगुमुनि 
तररुतरसमुदीप्रहारप्रतानं तररुतराणि नितरां 

रम्बमानाम् 
पतत् कण्टोरोरत्नमारानामपि सम्बध्यते । 

वन्यमालां वनमारम्। तथा वनमाखावदुरस्ि रम्बमानाम् | | रलमासां रल 
मयीं मालम् | फण्डादीनां समुचयारभस्य गम्यमानलादल्ल चकारस्याप्रयोग 
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इति वेदितम्यम् । भावये यथा. कण्डादीन्यारोकये, तथेव चिन्तयामीस्यः ! 
वक्षोमध्यासन्नवामभागे लसतः. श्रीवत्सस्य कण्ठदेशधृताभिरुरसि वामदक्चिणषा 
योविरुभ्विनीभिमाखभिरावरणामावादशनं सिद्धमिति चिन्तनीयम् ॥ 

अथलेपमध्यप्रदेशपीताम्बररसनाकि ङ्किणीः प्रदश्चयन्तं ध्यायति- 

अङ्ग पञ्चाङ्गरागेरतिश्रयविकसत्सोरमाकृष्टलोकं 
रीनानेकतिलोकीचिततिमपि कृशां बिभ्रतं मध्यच्टीम् | 

शक्रारमन्यस्ततपतोञ्ञ्वलकनकनिम पीतचेलं दधानं 
ध्यायामो दीग्रररिमर्फुटमणिरश्चनाकिङ्किणी मण्डितं त्वाम् ॥ ७ ॥ 

अङ्ग इति ॥ वयम् अङ्ग पञ्चद्करागैः अतिश्चयविकसत्तौ रमाङ्कषट 

रोकं रीनानेकतिरोकीवरिततिमपि कृशां मध्यवह्टीं बिभ्रत शक्रईमन्यस्ततपतो 

ञञ्यरुकनकनिभं पीतचेर द्धनं दीध्रङधिस्फुटमणिरशनाकिङ्किणीमण्डितं तवा 

ध्यायामः | सङ्गे शरीरे । रिकिरिति शेषः । पञचा्गरागेः पञ्चमिः पश्चवणयुक्त 
रङ्गरगिः विविधदुरमिख्द्रन्यज्कतैरालेपविरेर्देवमिः । अतिशयविकसत्सौरभाङ्ृषट 

रोकम् अतिशयेन आधिक्येन विकसता उदु गच्छता सौरभेण सुगन्धेन 

करणेन अआश्घष्टा लोका येन तम् ¦! लीनानेकविलोकीवितति लीना अदशनं 

गता अनेकानाम् असंख्यानां तिलोकीनां सोकत्रयाणाम् । ब्रह्मण्डानाभिति 

यावत् । विततिः समूहो यस्यां ताम् । अन्तगेताने कब्रह्माण्डा मित्यथः । ब्रह्म 

ण्डानामनेकलवं ममूवीमक्ष्णां पदानाम्! दव्यादिश्छोकस्य व्याख्यायां विन्रतम् | 

अपीति विरोधे । अने कत्रह्मण्डविरयस्थरुस्य क्श त्वानुसन्धानयोग्यताभावो 

विरोधः | शाम्याम । मध्यवलीं॑ परशस्तं भ्य विभ दधानम् । 

नन्यस्ततपतोऽज्वरकनकनिभ दाक्र।रभनि ््रनीरशिलर्ा न्यस्तेन अपितेन 

त्तेन अभिसन्तपैन अत ९4 उङ्ञ्वछेन भलयन्तं प्रकारामानेन कनकेन स्वर्णेन 

पीतचेलं पीतवोषट््रम् । दधानं वसानम् । ४4 

उदं दीमिरञ्यवेेः रदिममिः प्रभाभिः सुट स्पष्टे दीप्र 
सवर्णकाञ्ची किङ्किणी चेति म णिरशनाकिङ्खिण्यो, 

शा ऋ[२ 

सदृशम् । 

मणिर्नाकिङ्िणीमपि 

रसिस्फुटे, मणिरशना रलख
चित 
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दीप्ररदिमशुटे चते मणिरशचनाकिङ्किण्यो चेति दीरदिमस्फुटमणिरश्ना 

किङ्किण्यो ताभ्यां मण्डितमढङ्करृतम् । सां श्रीकृष्णम्। ध्यायामः यथा 

टट भावयामः सन्तोषातिरेकात् बहुवचनोक्तिः ॥ 

अथोरुजानुजङ्खाः सेवते- 

उरू चारू तयोर घनमसृणरुचो चित्तचोरो रप्राया 
विशक्षोम विश्ङ्य प्रूबमनिशञ्चभौ पीतचेलावृताज्ञो । 

आनम्राणां पुरस्तारन्यसनधृतस मस्ताथेपारीससुद्र- 
च्छायं जानुदय च क्रमपृथुलमनोज्ञे च जङ्घ निषेवे ॥ ८ ॥ 

उरू इति | अह घनमसणकचो रमायाः चित्तचोरो विशक्षोभं 

विशङ्कय धुवम् अनिशं पीतवेलावरृताङ्खौ उरू चारू तव उमौ ऊ आनम्राणां 

पुरस्तान्यसनधृतसमस्ता्ैपारीसमुद्रच्छायं जानुद्रयं॑ च कऋरमपृधुरमनोज्ञे जघ 

च॒ निषरेवे। घनमसृणरुचौ घना निविडा मसणा स्निग्धा रक् कान्ति्बयोः 

तो]. रमाया र्ष्मीदेव्याः ¦ चित्तचोरौ हृदयाकर्षकौ । विश्वक्षोमे विश्रेषां 
सकलानां दरषटरूजनाना क्षोभं रोकोत्तररामणीयकदशोनजनितपरवशषताम् । विदाङ्कय 

शङ्कायुक्तः सन्। यथुरुदशेनेन जाता शोकानां परवश्चता, तर्हिं रोकरक्षा 

कारिणो मम कापि हानिः स्यादिर्याशङ्कयेद्यथः। 
तथाऽदे निश्चिनोमीव्यथः । अनिशं सततम् पीतचेलावृताङ्गौ पीतचेलेन 

पीतपद्स्बरेण आवृतम् | आच्छादितम् अङ्ग शरीरं ययोस्तौ | उरू 

महान्तौ! चारू सुन्दरो । तव श्रकृष्णप्य। ऊरू सक्थिनी । जन 
प्राणां भक्ताम् । पुरस्तान्न्यसनधृतसमस्ताथपारीसमुद्रच्छायं पुरस्तानन्यसनाथं 

पुरोमागे विन्यासाय । अलाश्ति सकलाथेसञ्चयः, यथं गृद्यतामित्यमि 

प्रायेण भक्तपुरोमागे निक्षेपणायेव्यथः। ` धृतानां सम्भृतानां समस्ताथेपालीनां 

सकरपुरूषा्भसन्चयानां यः समुद्रः सम्पूटकप्तस्य छाया प्रतिकृतिरिव 

रतिद्रति्रप्य तत्। जानुदरयं जान्वोद्वं युम् । चकारः समुचये । क्म 

पमे रे मदै जालपोमाययमिति मबद; । पे 
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मांसले अत एव . मनोज्ञे अङ्गे जानुपपदयो्मध्यमागौ । चकारः सयुये । 
निषेवे । ऊउरुवजान्वोजद्वंयोरपि पीताम्बरेण तिरोमावसद्धावात् सङ्कलपद्टया 

परयत्नेव सेवां करोमीति भावः ॥ | | 

अथ मज्ञीरयोः प्रपदयोरङ्गुरीनां च नेत्तगोचरीमावं प्रतिपादयति-- 

मञ्जीरं मञ्जुनादेखि पदभजने भ्य इत्यालपन्त | 
पदाम्र भ्रान्तिमज्जत्प्रणतजनमनोमन्दरोद्धारकमेम् । 

उत्तुङ्गाताम्रगजन्रखरहिमकरज्योत्लया चाभ्रितानां 
सन्तापध्वान्तहन्त्रीं ततिमनुकरये मङ्गलामङ्गुरीनाम् ॥ ९ ॥ 

मञ्जीरमिति । भद पदमजनें प्रेयः दति मज्जुनादैः आल्पन्तमिव 

मज्ञीरं आन्तिमजल्मणतजनमनोमन्दरोद्धारकम॑ पादाग्रम् उतुङ्गाताम्रराजन्नखर् 
हिमकरज्योर्तया आश्रितानां सन्तापध्वान्तहन्ीं मङ्गलाम् अङ्गुटीनां तेति 
च अनुकख्ये । पदमजने भगवत्पादारविन्दसेवा । शरेयः प्रेयोमागेः } भव 
तीति रोषः। इति एवम् । मन्जुनादैः मञ्लमिः श्रवणसुखकरेः नादैः निनादे; । 
आल्पन्तमिव स्थितम् । मञ्जीरं नृपुरयुगलम् । अान्तिमजस्पमणतजनमनोमन्द 

रोद्धारकरूमै भान्त्या अ्रषरूपसमुद्रे मजो निमज्तः प्रणतजनमनोमन्दरस्य 

प्रणतजनानां भक्तजनानां मोक्षाथिनां मन एव मन्दरस्त्योद्धारे उद्धरणे कूम क्र्म 

रूपम् । पादाग्रं पादयुगरोपरिमागद्रयम्। यथाऽसतमथनौवसरे पयो निधो निमजतो 

मन्दरपवेतस्योद्धारणे कृूभैः प्राभवत्तथा संसारसङ्करसम्भमणविवश्चानां भक्तजन 
मनसां समुद्धरणे भगवद्पादारविन्दयुगर्मेव समथ॑मित्यथः । उततङ्ाताम्रराजः 
ने्ठरहिमकरज्योस्स्नया उत्तुङ्गानाम् उन्नतानां आताग्राणाम् ईषत्तामरवर्णानां 

राजतां रोभमानानां नखराणां नखानामेव दहिमकराणां बारुचन्द्राणां ज्योत्या 

चन्द्रिकया | तद्रनि्ल्या कान्त्या इव्यर्थः । आभ्रितानां भक्तानाम् । सन्ताप 
ध्वान्तहन्तीं सन्तापस्य सङ्कट्सन्दोहस्येव ध्वान्तस्य अन्धकारस्य हन्ती नाश 
कारिणीम् । मङ्गरां मङ्गरुविध।यिनीम् । अङ्गुरीनां भगवत्पादाङ्गुरीनाम्। 

तति समूहम् । दशञकमिव्यर्थः। अनुकलये यथादृष पुनः पुनधिन्तयामीस्यथेः ॥ 
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अय पादमूखवलोकनजनितदषेण मोक्षलंभाय प्राते -- 

योगीन्द्राणां खदङ्खेत्रधिकसुमधुरं युक्तिमाजां निवासो 

भक्तानां कामयषद्युतरुकिसलयं नाथ ते पादमूरम् । 

नित्ये चित्तस्थित मे पवनपुरपते कृष्ण कारुण्यसिन्धो 

हर्या निश्शेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहर्ष्मीम् ॥ १९ ॥ 

योमीन्द्राणाभिति। हे पवनपुरपते कारुण्यसिन्धो नाथ कृष्ण सवद ङ्गु 

योगीन्द्ाणाम् अधपिकंसुमधुर मुक्तिभाजां निवासः भक्तानां ' कामवषयतरः 

किंसर्यं ते पादमूलं निद्यं मे चित्तस्थिते निरशेषतापान् हवा परमानन्दसन्दाद 

र्ष्मी प्द्विशतु । पवनपुरपते श्रीगुरंवायुपुरनाथ । अनेन एवमनिरद्यमहिमानं 

भगवन्त श्रीगुरवायुपुरनाथत्वेनेव ध्प्रायामीति व्यज्यते । कारुण्यसिन्धो 

करणासागर । अनेन भावतो मक्तगारवदयं चोत्यते। नाथ सर्व्व । 

अनेनाकरक्षणसमुचितसे भगवतः सूचितम्! छ्ृष्ण पापक्प्रण 1 अनेन सकस 

सन्तापसंशमने भगवतः सामथ्यं दशितम् | त्वदङ्खेषु तव श्रीकृष्णस्य अङ्गेषु 
अवयवेषु मध्ये। योगीन्द्राणां भ्रोगीश्वराणाम् । अधिकसुमधघुरम् अध्यन 

मधुरतरम् । भगवद्धजनसुखरसेकनिरता योगिवरा भगवत इतरावयवापक्षया 

पादमूटमेव नितरां सेवन्त इति भावः] मुक्तिभाजां मुक्कि मोक्षं भजन्तीति 

मुक्तिभाजस्तेषाम् । निवापः वासस्थानम् । मुक्त भगवत्पादमूरु एव रमन्त इति 

माय; । मक्तानां सकामसेवकानाम् । कामवषदरतरुकिसल्य काप्रानाममीष्टानां वर्ष 

वपरधारावदधिच्छिन्नतया अनवातप्रदाने चुतरुकिसस्य कस्पकवृक्षपल्वः। अर्थि 

जनसमस्तधरस्ाधनसमर्थो हि कस्पकवृक्षः । एवे तिप्रकारप्रभावयुक्तमिदयथः। 

ते तव श्रीङ्क्णस्य । पादमूरु पादतरम्। निघ्यम् अनवरतम्! मे 

ममानन्यक्ञरणस्य । चित्तस्थितं चित्ते मनसि स्थिते स्थिरतया प्रकाशर 

मान सत। निद्रोषतापान् निरदोषानाध्यासिमिकादीन् तापान् सन्तापान् | 

ह्वा अप्य | परमानन्दसन्दोहरक्ष्मीं परमश्चासावानन्दश्येति परमानन्दः 

तस्य सन्दोहः प्रवाहस्तस्य क्षमी शोभाम्। प्रदिशतु प्रकर्षण दिशतु ददातु ॥ 
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एवं स्तोत्रमुपसंहव्यानन्तरमज्ञानादिना तत्र सम्भाव्यमानं स्वापराधं. 
कष > © न् छर ` „^ ग ध ॐ ` ह | क नुमभ्यथयन् स्वक्र्ति. भगवत्यपेयंशच स्वस्य परतां श्रोत॒णाश्च एलमाशास्ते-- 

अज्ञात्वा ते मह्यं यदिह निगदितं विश्वनाथ क्षमेथा; ` 
सतोतरञैतत्सहसोत्तरमधिकतरं त्वत्मसादाय भूयात् । 

देषा नारयणीयं श्रुतिषु च जनुषः स्तुत्यतावर्णनेन 
स्फीतं लीलापतारेरिदमिह ङुरुतामाधुरायेग्यसौ र्यम् ॥ 

अज्ञात्वेति॥ हे विश्वनाथ ते महत्वम् .अज्ञात्वा इह यत् निगदितं 
पत् स्व क्षमेथाः | विनाथ सर्वेश्वर । मयेत्यध्याहतेव्यम्। मया मन्दजुदधिना। 

तवे श्रीकृष्णस्य | महं निरतिशयं माहासपस्। भसा अल्रगम्म। 
ध प्तने। यतु मगवहीटादिकम्। निगदितं वर्भितम्। तदित्यध्याहतम्। 
(तमिल : । तज्ञन्यापराधमिति यावत्। अपरिच्छेवस्य भगवन्माहास््यस्य वाचा 

जक इयत्ायुदधेरुत्पादनात् , अङ्खानेनान्यथावणैनाचापराधोदयः। चं 
` ।॥ क्षमेथाः क्षन्तुं त्वामम्य्थये इत्यथः । सहस्रोत्तरम् एतस्स्तोलम् 

भषिकतर सल्मसादाय भूयात् च। सहसरोत्तरं सहस्तादप्यधिकम्। षटृत्रिश 
पधिकसदसमिवयथः । एतत् मया रचितं भगवत्यपितम् स्तते स्तवः भ्रव्येकं 
प्तोततखेन निबद्धानां शोकानां सद्धात इत्यः । ̀ अधिकतरम् अत्यथम् | 
सदाय तव श्रीकृष्णस्य भरसादाय प्रीतये | भूयात् मवतु चकार 
ऽक्तक्रिययोस्समुच्ये । अथ स्तोतरेऽसिन् पठतां रुचिमुत्याद यितुं स्तोत्रस्य बेदविहि 
्भकताशनपैकमायुरादिकं प्रथेयते-श्रुतिप्वित्यादि । श्रतिषु च जनुषः स्तुत्यता 

णनेन लीलावतारैः स्फीतं देषा नारायणीयम् इदम् इह आयुरारोग्यसोख्यं 
ऊरुताम् । ध्रुतिषु वेदवाक्येषु । चकारः स्स्ृतिपुराणादीनां समुच्चये । 

नुषः अवताराणाम् । जातावेकवचनम् | स्तुत्यतावर्णनेन स्तुत्यतया स्तोत 
तया वर्णनेन प्रतिपादनेन हेतुना तथा चायुरारोग्यसौस्यप्रदानसमर्थमेवेति 
भविः। रीरावतरैः लीलया धतैरवतारः। तद्वणनैरित्यथैः। स्फीते पूणम् । 
जनुषा इति पठे जनुषा सहते स्वुत्यतया वर्णनेनेत्यथेः। द्वेधा द्वि 
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प्रकारेण । नारायणी नारायणीयसंज्ञकम् | नारायणं विष्णुमधिक्रुस्य करतःवात्, 

नारायणेन. तन्ना्ना कविना निबद्धा द्वेषां बोध्यम् । इदं स्तोत्रम् । 
इह॒ अस्मा । मयि पट्सु श्रोतृषु ̀  चेप्यथैः | जायुः परमायुः, आरोग्यं 

नीरोगता, सौख्यम् देहिकामुष्मिकमेदेन द्विविधं सुखशचेतेषां समाहारः आयु 

रारोभ्यसो्यम् , तत्। . कुरुताम् उत्पादयतु । प्रानायां शकि च रोट्। 

अत्र ` 'जायुरारोग्यसोख्यम्, इस्यक्षरसंस्यया स्तोतनिमीणावस।नकलिदिनमपि 

सूचितं भवति। सा च संख्या १७१२२१० इति। तथाच लि 

पष्टयुत्तरसक्षशषततमे (७६३) कोरम्बव्पे वृश्चिकमासि अषटावि्चतिममे (२८) 
दिवसे रविवारे स्तोत्रमेतत् समा्िमगादिति वेदितव्यम् ॥ 

ध्यायन् वातालयेश ृगुनिचरिते सुम्" इत्यादिप्या- 
दारभ्याज्ञोपि यस्यास्समतनवमिमां पूरणं भक्तिमात्रात् । 

सेयं नारायणीयस्तववर विवृतिः सुग्रहा बाल्बोपि- 
“यास्या मूमो विहयाः करितबहुरसा मक्तचिततिषु जीयात् ॥ 

एति केशादिपादवणेनं 

रावतमदराकं सेकम् ॥ ` 

इति श्रीनारायणीयस्तोजव्याख्यायां वाटखवयोधिन्यां 

दाद ल्स्कन्पपरिच्डिदः ॥ 

मादितः छोकसष्या १०३६ 
"=> 
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